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a fost nemaipomenitæ! M-ai dat gata!” Când cineva aude astfel de cuvinte,
îi ridicæ moralul. Deøi s-ar putea sæ spui: “Mare lucru!” dacæ ai încerca sæ
spui mai des cuvinte încurajatoare, ai ajunge la concluzia cæ aceste cuvinte
sunt un lucru mare.
Mici formule de politeﬂe ca: “Te rog,” “Mulﬂumesc,” “Cu plæcere,” øi
“Scuzæ-mæ” sunt necesare în societate printre necunoscuﬂi, dar foarte des
sunt ignorate acasæ. Cine este mai vrednic de politeﬂe decât cel care ne
iubeøte cel mai mult? Oare chiar vrem sæ transmitem mesajul cæ persoanele
stræine meritæ mai mult eforturile noastre? Am væzut familii în care acest
mesaj este transmis clar øi ræspicat prin soﬂie sau copii, øi acest lucru
ruineazæ relaﬂia.
Când îmi curæﬂ maøina øi mæ stræduiesc sæ o fac sæ arate bine,
lustruind-o pe dinæuntru øi pe dinafaræ, Sally spune adesea: “Uau! Ia uite
cum stræluceøte!”
Mi-a mai spus asta de multe ori øi nu simt nevoia de cuvintele
încurajatoare, dar îmi place sæ o aud spunând asta. Încæ îmi mai place sæ
øtiu cæ timpul øi eforturile mele sunt apreciate. Foarte mulﬂi oameni simt
nevoia sæ fie apreciaﬂi. Nu trebuie sæ væ avântaﬂi în laude false øi exagerate.
Majoritatea oamenilor vor doar ca eforturile lor sæ fie recunoscute.
Am un prieten pastor care a venit la mine pentru cæ soﬂia sa nu a spus
niciodatæ, dar niciodatæ, ceva despre predicile lui, øi avea nevoie de
feedback. Nu øtia cæ tot ce-øi dorea el era ca ea sæ fie interesatæ. Când ne
curtam, mulﬂi dintre noi ne împærtæøeam liber gândurile øi sentimentele în
timp ce exploram øi ne familiarizam cu persoana de lângæ noi læsând-o sæ
ne cunoascæ aøa cum suntem. Dupæ ce ne cæsætorim, soﬂii øi soﬂiile noastre
nu înceteazæ sæ fie oameni interesanﬂi. Încæ mai descopær lucruri noi despre
Sally, lucruri pe care nu le øtiam, întâmplæri, talente ascunse, sentimente
øi griji, øi toate astea dupæ treizeci de ani de cæsnicie. Aøtept cu neræbdare
urmætorii treizeci!
Sally este deosebitæ din multe puncte de vedere. Aø putea scrie o carte
despre lucrurile pe care le face øi pe care le apreciez, dar lucrul cel mai
interesant este felul în care se îngrijeøte. Întotdeauna se îmbracæ frumos.
Aratæ bine øi este mereu aranjatæ. Acest lucru îi ia timp øi efort, øi asta nu
pentru cæ ar avea o græmadæ de lucruri care sæ-i ræpeascæ timpul. O face
doar pentru mine, indiferent dacæ avem musafiri sau nu, pentru cæ vrea
sæ-mi demonstreze cæ sunt la fel de important pentru ea ca øi musafirii. Øi
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eu, la rândul meu, vreau sæ mæ asigur cæ ea øtie cât de mult apreciez efortul ei.
O femeie vrea sæ øtie cæ soﬂul ei o consideræ atrægætoare, cæ încæ îl mai încântæ.
Nu spun asta în sensul atracﬂiei fizice, ci are nevoie sæ øtie cæ el încæ o place.
Am dezvoltat câteva metode pentru a-i spune lui Sally acest lucru.
Când intræ în cameræ, am un atac de frumuseﬂe. Probabil cæ væ întrebaﬂi ce
este un atac de frumuseﬂe. Ei bine, când o privesc, imaginea ei îmi încântæ
privirea øi sunt copleøit. Îmi încruciøez braﬂele pe piept øi mæ zbat în agonie
înainte sæ mæ præbuøesc, øi singurul mod prin care Sally mæ poate reanima
este prin resuscitare guræ la guræ! Îi place foarte mult joaca asta; am fæcut
acest lucru chiar øi când aveam musafiri. Acest tip de “joacæ” pæstreazæ
vitalitatea cæsniciei noastre. Cuplurile ar trebui sæ se distreze împreunæ øi
este cu atât mai bine dacæ væ place sæ væ exprimaﬂi. Emoﬂia curteniei nu ar
trebui sæ se termine la altar, ci ar trebui sæ continue sæ creascæ øi sæ se
dezvolte în fiecare an.
Foarte multe femei nu sunt încurajate øi læudate pentru inteligenﬂa lor,
deøi acest lucru este foarte important. Deøi gândesc diferit faﬂæ de
dumneavoastræ, domnilor, asta nu înseamnæ cæ sunt aiurite, aøa cum au
tendinﬂa unii soﬂi sæ-øi acuze soﬂiile. Mie îmi plac situaﬂiile în care Sally
vine cu ideea cea mai bunæ sau cu comentariul potrivit øi o laud. “Cum de
ﬂi-a venit ideea asta? Mie mi-ar fi luat o mie de ani. Eøti formidabilæ!” Øi
sæ øtiﬂi cæ aceasta nu este vorbærie goalæ. Dumnezeu a promis bærbatului
un ajutor øi Sally este ajutorul, frumosul echilibru din viaﬂa mea. Este atât
de încântatæ când spun asta, øi aøa ar trebui sæ fie pentru cæ sunt sincer
când îi fac un compliment. Asta ridicæ o altæ problemæ: trebuie sæ fim
sinceri atunci când folosim un limbaj pentru cæ altfel nu vom reuøi sæ
oferim ceea ce îøi doreøte partenerul. Poﬂi sæ exagerezi puﬂin într-un mod
jucæuø, øi eu o fac. Flirteazæ cu soﬂul sau soﬂia ta, fæ-i cu ochiul, aruncæ-i o
privire pe furiø, ﬂineﬂi-væ de mânæ pe sub masæ sau scrieﬂi-væ bileﬂele.
Chiar øi atunci când îi faci cu mâna în mulﬂime îi aræﬂi multæ dragoste.
Aceasta spune: “Eøti o persoanæ deosebitæ øi chiar dacæ toatæ lumea îmi
stæ în cale, eu tot te privesc.” Poﬂi fi galant øi prin cuvinte: “Uau! Ce
atrægætoare eøti!” Nu neglijaﬂi acele nume drægælaøe pe care vi le-aﬂi pus
atunci când væ curtaﬂi. Øtergeﬂi praful de pe ele dacæ nu le-aﬂi mai folosit
de mult, pentru cæ secretele împærtæøite întæresc intimitatea.
Când am primit invitaﬂia pentru cea de-a douæzeci øi cincea reuniune
de clasæ, Sally s-a uitat la invitaﬂie, dupæ care øi-a luat privirea de la ea,
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m-a privit în ochi øi mi-a spus: “Dragæ, øtii cæ au fost mai mult de øase
sute øaizeci în generaﬂia noastræ, dar nici unul nu se comparæ cu tine. Îl
am pe cel mai bun!” Trebuie sæ recunosc cæ acele cuvinte au avut un
impact asupra mea! Dupæ atâﬂia ani, acele cuvinte chiar au întærit relaﬂia
noastræ.
Lui Sally îi place grædinæritul. Nimic nu-i face mai mare plæcere decât
sæ vizitez alæturi de ea serele de legume sau grædinile de flori. Le-am
væzut în fiecare zi, dar tot mæ duc cu ea. Aø putea spune: “Da, e o roøie
frumoasæ!”, dar nu spun asta. Prefer sæ spun: “Ia uitæ-te la roøia aia! Ia
uite ce frumos cresc roøiile astea! Fantastic! Nu-mi vine sæ cred ce mari
s-au fæcut – sunt mai mari decât o mingie de golf! Incredibil! Ai fæcut o
treabæ nemaipomenitæ!”
Cuvintele încurajatoare sunt importante, mai ales când acesta este
combustibilul dorit. Væ amintiﬂi de Edwin øi de Maria? Simﬂea nevoia sæ
fie recunoscut øi se afunda în tot felul de activitæﬂi øi slujbe, neglijând
dorinﬂa soﬂiei sale de a petrece timp cu el; fæcea orice, atâta timp cât oamenii
recunoøteau øi apreciau munca deosebitæ pe care o fæcea. Totuøi, chiar
dacæ dorinﬂa de a fi apreciat era satisfæcutæ de laudele celor din jur, ceea
ce-øi dorea cu adeværat era sæ fie læudat de Maria, un lucru ce pærea aproape
imposibil. Edwin cæuta sæ-øi satisfacæ nevoia în altæ parte, dar în tot acest
timp se simﬂea nenorocit. Doar atunci când el øi Maria au început sæ ofere
combustibilul potrivit, au început sæ fie cu adeværat fericiﬂi øi împliniﬂi.
Au încercat prin forﬂe proprii sæ aibæ o cæsnicie fericitæ, dar øi-au dat seama
cæ nu au nici o putere, ca niøte jucærii færæ baterii. Au început sæ facæ paøii
necesari pentru o relaﬂie împlinitæ doar dupæ ce s-au supus lui Dumnezeu
øi eul a fost preluat de Isus.
Atitudinea de recunoøtinﬂæ øi încurajare este un principiu fundamental
al caracterului lui Dumnezeu. Dumnezeu încurajeazæ. El spune:
“Nu væ voi læsa orfani, Mæ voi întoarce la voi.” (Ioan 14:18)
“V-am iubit, zice Domnul!” (Maleahi 1:2)
“Nicidecum n-am sæ te las, cu nici un chip nu te voi pæræsi.” (Evrei
13:5)
“Øi iatæ cæ Eu sunt cu voi pânæ la sfârøitul veacului.” (Matei 18:20)
“Nu te teme, cæci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, cæci Eu
sunt Dumnezeul tæu; Eu te întæresc, tot eu îﬂi vin în ajutor. Eu te sprijinesc
cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10)
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Chiar øi Domnul nostru Isus Hristos avea nevoie de recunoaøtere, øi
Tatæl I-a oferit-o prin aceste cuvinte: “Acesta este Fiul Meu preaiubit în
care Îmi gæsesc plæcerea.”
Cerul nu este un loc pentru o atitudine duræ øi plinæ de importanﬂæ, ci
mai degrabæ sursa unui izvor minunat de dragoste øi încurajare care se
revarsæ prin univers spre binele fiinﬂelor nemuritoare. Cuvintele pe care
le-a spus Dumnezeu Fiului Sæu doreøte sæ le spunæ fiecæruia dintre noi:
“Acesta este fiul Meu preaiubit; aceasta este fiica Mea preaiubitæ în care
Îmi voi gæsi plæcerea.” Dumnezeu ne încurajeazæ sæ ne înælﬂæm tot mai
mult, privind mereu spre Cer, cu gândul cæ succesele de ieri pot fi o piatræ
de marcaj pentru victoriile ræsunætoare de astæzi, øi idealul lui Dumnezeu
pentru noi depæøeøte cu mult slaba noastræ imaginaﬂie. El este mereu alæturi,
spunând ca un pærinte copilului lui timid: “Poﬂi s-o faci, Jim. Øtiu cæ poﬂi.
Ia mâna Mea øi ai încredere în Mine; îﬂi voi aræta cum.” Cu un astfel de
Dumnezeu la cârmæ, care ne aratæ cærarea øi ne încurajeazæ, cum putem
refuza sæ oferim ceea ce îøi doresc alﬂii?
Poate cæ de mult n-ai mai spus anumite lucruri, încât nici nu mai øtii
cu ce sæ începi. Mulﬂi oameni se tem cæ vor pærea proøti sau faløi atunci
când încearcæ, pentru prima datæ, sæ spunæ ceva încurajator – mai ales
dacæ au fost obiønuiﬂi sæ foloseascæ cuvinte dure øi neiubitoare. Dar chiar
øi cei mai nepricepuﬂi la vorbe pot scrie un bilet.
Un bilet de încurajare este o binecuvântare pentru cei cærora
conversaﬂia li se pare o încercare grea. Unii sunt mai pricepuﬂi în exprimarea
pe hârtie, dar în conversaﬂii nu pot gândi destul de repede. Dar oferiﬂi-le
timp pentru a reflecta, øi din stiloul lor poate ieøi o operæ de artæ în materie
de încurajare. Spre deosebire de textul oral, textul scris poate fi citit în
mod repetat øi preﬂuit de destinatar mai mult decât o frazæ spusæ ocazional.
Recent am primit acest bilet de la Sally:
Dragæ Jim,
Eøti comoara vieﬂii mele, bætaia inimii din fiecare zi øi
bucuria fiecærei clipe.
Cu dragoste,
Sally
Pe cealaltæ parte era desenatæ o inimæ pe care scria: “Tu eøti bærbatul
meu,” øi a adæugat o faﬂæ zâmbitoare. Biletul ei a fost echivalentul unui
atac de frumuseﬂe.
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Numele de alint sunt o expresie a intimitæﬂii voastre, dar aceste nume
pot de asemenea sæ apropie inimile. Îi spun adesea soﬂiei mele cæ este
culoarea care lipseøte din curcubeu. Fiul meu a preluat ideea øi a început
sæ-i spunæ prietenei lui cæ este steaua care lipseøte de pe cer. Un astfel de
compliment spus pe neaøteptate sau de faﬂæ cu alﬂii, mai ales acompaniat
de elementul surprizæ, poate fi încântætor.
Când am fost cu cortul, am asistat la un astfel de moment. Traversam
o vale plinæ de flori mici, sælbatice, de diferite culori, iar unele erau aproape
albe cu o tentæ de roz. Observând acest lucru, fiul meu s-a apropiat de
prietena lui øi i-a spus: “Priveøte, chiar øi florile roøesc în prezenﬂa ta.”
Apoi, deodatæ, nu doar florile erau cele care roøeau în acea vale. Cât de
adeværate sunt cuvintele Scripturii din Proverbe 18:21: “Moartea øi viaﬂa
sunt în puterea limbii.” În cæsnicia mea øi a ta, moartea øi viaﬂa stau
într-adevær în puterea limbii.
Tocmai terminasem de vorbit øi am ieøit din bisericæ într-un pærculeﬂ,
bucurându-mæ de ziua aceea øi de oamenii prietenoøi pe care am avut
privilegiul sæ-i cunosc. Lângæ un lac am væzut un grup de bæieﬂi care pærea
cæ loveau ceva cu beﬂele. Aceasta mi-a stârnit interesul øi m-am dus sæ
væd despre ce este vorba. Am aflat cæ o broascæ ﬂestoasæ a ieøit din lac øi
bæieﬂii, ca bæieﬂii, au înghiontit-o cu beﬂe. Broasca s-a ascuns în carapace
øi în acel moment am ræmas uimit de câte “broaøte ﬂestoase” am întâlnit în
bisericile din întreaga lume. Atâﬂia soﬂi, soﬂii øi copii stau ascunøi în
carapace, se apæræ de beﬂele vânturate de cei care pretind a fi cei dragi.
Atunci când folosim un limbaj dur øi tæios cu soﬂul sau cu soﬂia este ca øi
cum l-am înghionti cu un bæﬂ. Fraze ca: “Eøti prost”. “Tu nu gândeøti mai
întâi?”. “Nu poﬂi sæ faci nimic cum trebuie?” Sau gesturi care îi lovesc øi
îi umilesc, sau ameninﬂæri verbale cu ruperea relaﬂiei care îl rænesc pe
partener sunt ca øi cum ai arunca apæ pe foc.
Putem chinui soﬂii øi soﬂiile cu probleme øi încercæri. Uneori, când un
bærbat vine acasæ, soﬂia lui aruncæ toate greutæﬂile asupra lui iar acesta
este aproape zdrobit chiar înainte de a-øi scoate haina. Proverbe 12:23
explicæ: “Neliniøtea din inima omului îl doboaræ, dar o vorbæ bunæ îl
înveseleøte.” Unii dintre cei dragi tânjesc dupæ o vorbæ bunæ. Pentru
unii ar fi lucrul cel mai preﬂios din lume. Vedeﬂi, dragostea nu înseamnæ
numai sæ obﬂii ceea ce vrei, ci mai degrabæ sæ oferi altcuiva ceea ce-øi
doreøte.
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Væ amintiﬂi cæ Alane a povestit despre ce simﬂea øi cum a reacﬂionat
când s-a simﬂit neiubitæ? S-a retras în carapace øi plângea, øi plângea. Nu
era imposibil de reparat, dar a trebuit ca Tom sæ pæræseascæ ideea cæ era
doar vina lui Alane øi sæ înveﬂe sæ asculte de glasul lui Dumnezeu.
Am vizitat, am consiliat øi am stat cu foarte multe cupluri care nu mai
înteﬂesc focul. Mulﬂi dintre ei se consideræ a fi buni creøtini øi poate cæ nu
aruncæ apæ pe cuptor, dar au læsat flæcærile sæ moaræ din neglijenﬂæ. Dacæ
vreﬂi sæ læsaﬂi ca flæcærile dragostei sæ moaræ în cæsnicia voastræ, este foarte
simplu – nu faceﬂi nimic. Este garantat cæ funcﬂioneazæ de fiecare datæ.
Spune-i partenerului: “Nu acum, sunt prea ocupat. Nu vezi cæ am
lucruri importante de fæcut?” Se vede pe feﬂele lor cum flacæra pâlpâie
øi moare.
Adesea, modalitatea prin care ne adresæm altora este mult mai
importantæ decât cuvintele în sine. Øi acum mi-l aduc aminte pe tata cum
stætea în capul mesei øi spunând ca din întâmplare mamei: “Berenice,
aruncæ-mi plæcinta aia.”
“Henry! Gândeøte-te la copiii tæi øi la ce exemplu le dai.”
“Berenice, aruncæ-mi plæcinta aia!” spuse el ræspicat.
Nu am mai væzut-o niciodatæ pe mama fæcând ceva de acest gen, dar
a ridicat platoul cu plæcintæ øi a ﬂintit impecabil – direct în faﬂæ. A urmat
un moment de tæcere, de aøteptare, în care ne-am ﬂinut cu toﬂii respiraﬂia,
aøteptând sæ vedem dacæ puteam sæ râdem. Tata a ræmas înmærmurit în
timp ce bucæﬂi de mær øi aluat alunecau de pe faﬂa lui pe cæmaøæ. “Ei
bine,” spuse el, “plæcintæ am vrut, plæcintæ am primit.” Apoi a început sæ
râdæ, permiﬂând întregii familii sæ reacﬂioneze la aceastæ situaﬂie comicæ.
Dacæ te îndoieøti de veridicitatea cuvintelor încurajatoare, spune
cuvinte de îmbærbætare partenerului timp de o sæptæmânæ. Vei fi uimit de
efectul pe care-l va avea. Dacæ descoperi cæ aceste cuvinte încurajatoare
sunt felul în care persoana dragæ vrea sæ fie iubitæ, atunci extinde acest
experiment pentru tot restul vieﬂii.
O altæ modalitate prin care încurajæm sau întærim iubirea noastræ este
prin daruri. Nu, nu mæ refer la darurile oferite de særbætori sau cu ocazii
speciale, ci acelea pe care un prieten de-al meu le-a numit daruri “pur øi
simplu”. Un dar este un semn vizibil care spune: “Astæzi m-am gândit la
tine.” În acest cadou este întruchipatæ dragostea cæreia îi pasæ destul de
mult încât sæ aleagæ ceva deosebit pentru persoana iubitæ.
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Întotdeauna sunt încântat când primesc un cadou, mai ales dacæ vine
de la soﬂia sau de la copiii mei. Mæ cunosc atât de bine încât darurile lor,
mai mult decât toate celelalte, demonstreazæ grija pe care o au atunci
când aleg un lucru care sæ aducæ o îmbunætæﬂire în stilul de viaﬂæ sau
bucurie în activitæﬂile de recreere. De exemplu, Sally øtia cæ voiam un
anumit cuﬂit øi o trusæ de unelte pentru gospodærie. Nu i l-am cerut dar
când l-a væzut, mi l-a cumpærat. Îmi citise dorinﬂa, chiar dacæ ræmæsese
neexprimatæ øi s-a stræduit sæ-mi facæ acest cadou “pur øi simplu” pentru
cæ øtia cæ îmi va face plæcere.
Într-o zi Dumnezeu mi-a dat inspiraﬂia sæ-i fac lui Sally un cadou de
tip “pur øi simplu”. Cælætoria pânæ în oraø dureazæ, în cel mai bun caz, trei
ore, ca sæ nu mai punem la socotealæ orele petrecute la cumpæræturi. Cum
sæ-i ofer un cadou? Am decupat poza bluzei pe care o admirase într-un
catalog øi am pus-o pe birou cu un bileﬂel: “O poﬂi comanda. Pur øi simplu.”
I-am oferit acest cadou chiar dacæ nu îl aveam în mânæ.
Cadourile pot fi foarte ieftine. Când Sally øi cu mine ne curtam, nu
aveam bani de cheltuit. Studenﬂii au foarte rar bani de cheltuit. De fapt,
strângeam banii pe care îi aveam pentru ca sæ ne putem întâlni la sfârøit
de sæptæmânæ. În loc sæ cumpæræm cadouri, ofeream felicitæri fæcute acasæ
øi la picnicuri mâncam hranæ pregætitæ în casæ.
Nu cu mult timp în urmæ, împreunæ cu Sally øi cu niøte prieteni
mergeam cu maøina pe un drum læturalnic de ﬂaræ, când deodatæ, aerul s-a
umplut de parfumul florilor de câmp. Am oprit brusc maøina, fæcându-i
pe toﬂi sæ se întrebe dacæ s-a întâmplat ceva. Nu am stat sæ ræspund; am
ieøit din maøinæ øi m-am întors cu un buchet pentru Sally: “Flori pentru
floarea mea,” am spus, topindu-mæ în cældura zâmbetului ei încântætor.
Uneori cadoul nu este doar un lucru. Poate fi darul de a face ceva
neaøteptat. S-ar putea ca un telefon dat de la serviciu sæ væ ia câteva minute,
dar pentru partener acesta poate fi cel mai important eveniment din acea
zi! Julie îøi aminteøte cu plæcere de momentul în care familia sa i-a fæcut
un dar neaøteptat.
“Fusesem ocupatæ toatæ ziua øi nu am avut timp sæ plænuiesc nimic
pentru timpul special pe care trebuia sæ-l petrec cu familia. Tim øi copiii
au sugerat ca în seara aceea sæ mergem în parc, nu departe de casa noastræ,
iar eu am fost mai mult decât dispusæ. Ajungând în frumosul parc cu lac
liniøtit øi cu priveliøte frumoasæ, am început sæ mæ destind. Am fost de
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acord când copiii s-au hotærât sæ meargæ de cealaltæ parte a parcului øi sæ
vadæ campingul. Erau foarte multe corturi frumoase. Ba cel care era chiar
în faﬂa noastræ aræta nemaipomenit. Probabil cæ øi lui Tim i s-a pærut
interesant pentru cæ a încetinit maøina ca sæ se uite la el. “Oamenii aceia
au cort ca al nostru,” am spus.
“Da, aøa este,” spuse el în timp ce parca maøina, øi curând mi-am dat
seama cæ era cortul nostru. Copiii øi soﬂul meu fæcuseræ în secret toate
pregætirile pentru aceste zile. Ce surprizæ mi-au fæcut cu acest sfârøit de
sæptæmânæ deosebit, dar ceea ce l-a fæcut øi mai deosebit a fost un sconcs
care s-a gândit sæ ne facæ o vizitæ øi a trecut pe lângæ noi doar la câﬂiva
centimetri depærtare. Ce ne-am distrat privind cum scormoneøte în gunoiul
nostru cæutând mâncare!”
Atunci când un cuplu este îndrægostit, toﬂi cei din jur îøi dau seama de
acest lucru. De ce? E mai mult decât privirea lor, mai mult decât bucuria
pe care o au unul în prezenﬂa celuilalt. Este vorba despre atingerile tandre:
braﬂul protector al partenerului, îmbræﬂiøærile ce par a fi rupte din rai,
særuturile interminabile øi mâinile care se prind una de cealaltæ ori de câte
ori au ocazia, lucruri care marcheazæ aceastæ fazæ a curteniei. Problema
este cæ, treptat, majoritatea læsæm aceastæ fazæ în spate, dar nu læsæm øi
nevoia de a fi atinøi.
Un copil cæruia îi sunt satisfæcute doar nevoile fizice, dar nu este
niciodatæ ﬂinut în braﬂe, mângâiat sau dacæ nimeni nu se joacæ cu el, are un
proces de creøtere deficitar øi este foarte posibil sæ moaræ repede. Toate acestea
nu pentru cæ atingerea tandræ ar fi o opﬂiune, ci pentru cæ este o nevoie absolutæ
pentru orice fiinﬂæ omeneascæ, indiferent de stadiul de dezvoltare.
Soﬂiei mele îi plac atingerile tandre. Ne îmbræﬂiøæm øi ne særutæm des,
dar este mai mult decât atât. De mai multe ori am venit pe la spatele ei în
timp ce scria la computer øi vedeam cæ este obositæ. Energia începea sæ o
lase øi aræta ca o plantæ din grædinæ care are nevoie de o guræ de apæ. Aøa
cæ, i-am masat cu blândeﬂe umerii øi braﬂele. În câteva secunde, ca øi acele
plante care sunt udate, øi-a revenit imediat. I-am transmis din energia
mea prin atingere øi prin asigurarea cæ o iubesc. Uneori îøi dæ seama cæ
sunt stresat, mai ales dacæ ziua a fost plinæ de întâlniri publice øi consiliere.
Dupæ felul în care îmi întorc capul, îøi dæ seama cæ mæ doare capul sau
gâtul. Preia comanda øi curând problema este rezolvatæ de mâinile ei
înzestrate.
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Atingerile tradiﬂionale sunt foarte importante. Îmbræﬂiøærile øi særuturile
la plecare øi la venire unesc inimile øi pot fi mult mai mult decât o simplæ
formalitate. Am urmærit mulﬂi bærbaﬂi særutându-øi nevestele de ræmas
bun, din obligaﬂie, dupæ ce mæ væd pe mine særutând-o pe Sally, øi
credeﬂi-mæ, soﬂiile lor øtiu cæ fac lucrul acesta din obligaﬂie.
Îmi amintesc foarte bine de o astfel de soﬂie care a încercat din ræsputeri
sæ-i transmitæ soﬂului sæu mesajul cæ atingerile tandre sunt importante
pentru ea; aceasta era metoda prin care ea putea fi cuceritæ. M-a væzut
stând cu Sally øi cum ne ﬂineam de mânæ în timpul rugæciunii, cum îi særut
de fiecare datæ mâna înainte sæ-i dau drumul. Nu pot sæ merg lângæ Sally
færæ sæ ne ﬂinem de mânæ, øi când suntem aproape, nu mæ pot abﬂine sæ
nu-mi pun braﬂul în jurul ei. În timpul unei vizite, aceastæ soﬂie ne-a urmærit
øi curând am væzut-o apropiindu-se mai mult de soﬂul ei, dar øtii ce a fæcut
el? S-a îndepærtat de ea øi mai tare. Am privit cum l-a urmærit pe toatæ
canapeaua. Tot nu s-a prins! Îi puteam simﬂi frustrarea. Soﬂul ei era tipul
de om care la plecare zice: “Ne vedem mai târziu”. Poate cæ uneori îi mai
spunea pe acelaøi ton øi: “Te iubesc”.
M-am simﬂit atât de ræu pentru aceastæ særmanæ femeie încât l-am
invitat pe soﬂul ei la o plimbare øi i-am explicat care este dorinﬂa soﬂiei lui.
A doua zi am stat sæ væd ce se întâmplæ. Øi-a pus braﬂul în jurul ei, îi
vorbea frumos, iar ea era leøinatæ dupæ el. Era atât de fericitæ øi mulﬂumitæ
de acele gesturi mici, încât aveam impresia cæ va exploda. Acele gesturi
mici înseamnæ mult øi dacæ le neglijezi, nu øtii ce pierzi.
Voi adæuga, totuøi, un cuvânt de avertizare. Dacæ aceste mici atenﬂii
au dispærut din neglijenﬂæ øi singura datæ când le folosiﬂi este în momentele
de intimitate fizicæ, s-ar putea ca partenerului sæ nu-i placæ la început,
pentru cæ s-a învæﬂat ca aceste activitæﬂi sæ fie un preludiu pentru ceva mai
mult. S-ar putea sæ observe cæ-i acorzi o atenﬂie deosebitæ øi sæ interpreteze
greøit mesajul. Cu timpul, øi prin perseverenﬂæ, îi vei câøtiga inima. Nu
dispera.
Am ajuns, în cele din urmæ, la partea mea preferatæ – cea care îmi
spune, mai mult decât orice, cæ sunt iubit. Este vorba despre faptele bune.
Atunci când cineva face tot posibilul sæ mæ ajute, îmi spune cæ mæ iubeøte.
Când cineva se îngrijeøte de mine, îmi ajunge la inimæ. Am avut musafiri
la masæ øi dupæ ce au urmærit-o pe Sally, s-au gândit cæ este o soﬂie chinuitæ.
Nu pentru cæ aø abuza-o fizic, ci pentru cæ mereu mæ serveøte. Uneori,
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când stæm la masæ øi arunc o privire spre frigider gândindu-mæ ce aø vrea,
Sally este deja în picioare gata sæ-mi ofere orice, chiar înainte sæ mæ ridic
sau sæ spun ceva. Mæ serveøte pentru cæ mæ iubeøte, nu pentru cæ o forﬂeazæ
cineva. Îi place sæ mæ serveascæ øi îi place dragostea pe care o primeøte de
la mine fæcând asta.
Acum, pentru cæ ea nu preferæ sæ fie cuceritæ astfel, credeﬂi cæ Sally
nu-øi doreøte niciodatæ un serviciu din dragoste? Sigur cæ-øi doreøte. Într-o
searæ, fiul meu øi cu mine am fost sæ scoatem cartofi din grædinæ. I-am
spælat pentru ea øi asta nu pentru cæ noi trebuia sæ facem acest lucru, ci
pentru cæ øtiam cæ are nevoie de ajutor øi cæ va fi încântatæ. A servi pe alﬂii
nu este numai creøtineøte, dar din foarte multe puncte de vedere, este
esenﬂa creøtinismului. Atunci când ne dæm seama cæ trebuie sæ avem o
legæturæ strânsæ cu Hristos pentru a ne ajuta soﬂul, soﬂia sau copiii sæ-L
gæseascæ pe Dumnezeu, ne dæm seama de fapt cæ lucrul cel mai important
pe care-l putem face pentru ei este sæ menﬂinem o legæturæ strânsæ cu
Dumnezeu. Deseori, din iubire pentru alﬂii, s-ar putea sæ facem pentru ei
lucruri pe care nu le-am face pentru noi.
Aceste acﬂiuni pot fi øi lucruri simple, cum ar fi sæ repari o ﬂeavæ
spartæ, sæ zugræveøti dormitorul în ziua ta liberæ, sæ-i gæteøti mâncarea
preferatæ sau sæ îi calci rufele. Nici una din aceste acﬂiuni de slujire nu
este mæreaﬂæ, dar nici nu trebuie sæ fie pentru a câøtiga inima celui care
ræspunde la ele. Pentru unul ca mine, intenﬂia øi dragostea sunt cei mai
importanﬂi factori.
Aøadar, te-ai regæsit pe tine sau pe partenerul tæu în vreunul din cazurile
prezentate? Dacæ da, øtii ce trebuie sæ faci pentru a le oferi combustibilul
de care au nevoie pentru a menﬂine flacæra aprinsæ în inima lor. Eøti dispus
sæ faci acest lucru? Veﬂi face paøii necesari pentru ca atunci când væ vor
vedea cei din jur sæ creadæ cæ sunteﬂi un cuplu proaspæt cæsætorit?
Cæsætoria a fost creatæ de Dumnezeu ca sæ væ ofere plæcere øi împlinire.
Cæsnicia a fost oferitæ øi lui Adam øi Evei înainte ca pæcatul sæ intre în
lume, iar Dumnezeu doreøte ca øi cæsnicia voastræ sæ fie la fel de fericitæ
ca øi cea din Eden. Te provoc sæ abordezi activitæﬂile acestei sæptæmâni ca
pe un experiment, explorând cum sæ-ﬂi satisfaci partenerul øi pe tine. Fie
ca Dumnezeu sæ væ trimitæ multe binecuvântæri în timp ce væ luptaﬂi sæ
aprindeﬂi flacæra.
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ACTIVITÆﬁILE SÆPTÆMÂNII 6
Duminicæ:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ îﬂi ofere o minte
claræ ca sæ-ﬂi aminteøti ce a fost atât de deosebit la relaﬂia voastræ, încât ai
avut certitudinea cæ ﬂi-ai gæsit perechea.
Activitate: Citeøte “Aprinde flacæra!”.
Meditaﬂie: Aﬂi observat ceva cu care eraﬂi familiarizaﬂi în timpul
curteniei øi care era foarte important pentru voi, dar care s-a pierdut?
Luni:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ-ﬂi ofere atât
inventivitate în planuri cât øi afecﬂiune pentru partener.
Activitate: Astæzi este ziua în care îﬂi plænuieøti activitæﬂile pentru acest
sfârøit de sæptæmânæ. În fiecare zi sæ încerci sæ te concentrezi asupra uneia
dintre abordærile universale despre care ai citit. S-ar putea sæ necesite mai
multæ ingeniozitate, dar în acelaøi timp va fi distractiv sæ vezi reacﬂia
soﬂului sau a soﬂiei tale.
Meditaﬂie: ﬁi-a fost greu sæ te concentrezi asupra lucrurilor care-i plac?
Dacæ da, de ce?
Marﬂi:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ fie cu tine la prima
încercare. Atât pentru a îndeplini activitæﬂile acestei zile cât øi pentru a
obﬂine rezultatele dorite, va fi nevoie sæ priveøti situaﬂia dintr-o altæ
perspectivæ øi sæ încerci sæ citeøti ræspunsul partenerului, care s-ar putea
sæ fie nonverbal.
Activitate: Ceea ce trebuie sæ faci astæzi este sæ spui cuvinte
încurajatoare ori de câte ori este posibil. Dacæ observi cæ trece ziua færæ sæ
aparæ de la sine vreo ocazie, înseamnæ cæ nu eøti obiønuit sæ o vezi. Roagæ-L
pe Dumnezeu sæ te ajute sæ creezi o ocazie înainte sæ se termine ziua.
Meditaﬂie: Partenerul a fost mulﬂumit? Øocat? Sau pur øi simplu nu
øtia ce te-a apucat?
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Miercuri:
Timp pentru rugæciune: Ia-ﬂi timp sæ te pregæteøti emoﬂional, pentru
cæ partenerul tæu s-ar putea sæ te priveascæ suspicios. Ziua de ieri a fost
neaøteptatæ. Dar astæzi va fi a doua rundæ de atenﬂii noi sau demult uitate.
Fiinﬂele omeneøti sunt atât de neobiønuite cu atenﬂiile date din dragoste,
încât tind sæ creadæ cæ oricine le foloseøte încearcæ pur øi simplu sæ le
manipuleze pentru a-øi atinge scopul dorit. Cautæ sæ-ﬂi laøi eul sæ moaræ
pentru ca sæ poﬂi ræmâne în Hristos, chiar dacæ eøti înﬂeles greøit.
Activitate: Astæzi trebuie sæ oferi un dar. Oamenii din aceastæ lume
aøteaptæ sæ li se ofere daruri pentru motive tradiﬂionale. Astæzi este o zi
“pur øi simplu”. Poate fi un simbol ieftin, câﬂiva trandafiri, sau poate o
felicitare fæcutæ în casæ. Ceea ce conteazæ mai mult decât banii este mesajul
– pur øi simplu “Te iubesc! Pentru mine eøti o persoanæ deosebitæ. Încæ
mæ mai atragi.” Acest gen de cadouri sunt mult mai pline de semnificaﬂie
decât acele cadouri date de særbætori sau la aniversæri. Cu toate acestea,
dacæ partenerul ræspunde acestor atenﬂii, nu neglija ocaziile tradiﬂionale
în care poﬂi oferi cadouri. Un dar este, în multe privinﬂe, un compliment.
Un bærbat care-øi desface pachetul cu prânzul pregætit de soﬂie øi
gæseøte un bilet de dragoste nu se poate abﬂine sæ nu zâmbeascæ. În
timp ce colegii de la serviciu te tachineazæ în legæturæ cu florile de pe
birou sau sanviøurile în formæ de inimæ, orice comentariu gelos
întæreøte valoarea darului.
Meditaﬂie: Cum a fost astæzi? De ce? La care dintre cele douæ abordæri
universale a ræspuns cel mai bine?
Joi:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ-ﬂi ofere
înﬂelepciunea sæ alegi activitatea potrivitæ pentru a fi pe plac persoanei
iubite. Roagæ-L sæ te facæ un slujitor særitor cum a fost Isus. S-ar putea sæ
te simﬂi descurajat dacæ nu ræspunde de la prima încercare. Nu dispera. Øi
lui Isus I-a luat ceva timp pentru a ajunge la inima ucenicilor.
Activitate: Astæzi mergem mai departe la activitæﬂi de slujire. Dacæ
partenerul tæu preferæ aceastæ modalitate de a i se îndeplini nevoile, îi va
plæcea aproape orice faci pentru el sau ea, de la spælatul rufelor la spælatul
maøinii. Dar încearcæ sæ alegi ceva care trebuie fæcut urgent. Aminteøte-ﬂi
cæ nu orice efort de a servi este un ajutor adeværat. Dacæ cineva are tendinﬂa
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sæ fie ordonat, poate face curat pe birou, ca un gest din dragoste, dar sæ
arunce documente importante.
Meditaﬂie: Ei bine, cum a fost? Ai gæsit abordarea specialæ a
partenerului tæu? Poate cæ mai ai puﬂin.
Vineri:
Timp pentru rugæciune: Atunci când Îl vei cæuta pe Dumnezeu,
gândeøte-te cum era pentru Adam øi Eva sæ meargæ cu El prin grædina
Eden. Îl ﬂineau de mânæ, Îl îmbræﬂiøau când Îl vedeau, Îl særutau de ræmas
bun? Momentan aceste întrebæri nu au ræspuns, dar reflectæ atitudinea
noastræ faﬂæ de aceste aspecte ale afecﬂiunii fizice.
Activitate: S-ar putea ca activitatea de astæzi sæ fie duræ pentru cæ
foarte multe cupluri au læsat ca intimitatea fizicæ sæ fie singura formæ de
atingere tandræ pe care o pot oferi. Fiinﬂele omeneøti au nevoie de atingere
fizicæ pentru a putea fi fericite øi pentru a prospera pe toate planurile –
fizic, mintal sau spiritual. Suntem fiinﬂe sociabile – øi chiar øi animalele
din sælbæticie folosesc atingerea tandræ. Se curæﬂæ unele pe altele, se
scarpinæ în locuri unde nu pot ajunge singure, dar ceea ce este øi mai
important este cæ folosesc atingerea tandræ pentru a-øi manifesta grija
protectoare. Cautæ sæ descoperi o anumitæ atingere care sæ-i întæreascæ
partenerului tæu respectul de sine, nu sæ se simtæ sufocat. Poate cæ o alegere
bunæ øi inofensivæ ar fi un masaj.
Meditaﬂie: Ai încercat patru sau cinci abordæri universale. În timp ce
ai încercat sæ-i faci pe plac partenerului ai descoperit-o pe cea care îﬂi
place ﬂie cel mai mult? Dar pe cea a partenerului tæu? Dacæ nu, s-ar putea
s-o descoperi sæptæmâna viitoare pentru cæ vom discuta despre ultima
abordare universalæ.
Sâmbætæ:
Meditaﬂie: Dacæ ai gæsit activitatea preferatæ a partenerului tæu, petrece
ceva timp gândindu-te la cum poﬂi sæ continui sæ-i satisfaci nevoile.
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CAPITOLUL 7

De vorbæ
“Veniﬂi totuøi sæ ne judecæm, zice Domnul.”(Isaia 1:18)
ﬁINTA CAPITOLULUI
A comunica într-un mod nou øi diferit poate fi o provocare, dar putem
învæﬂa sæ renunﬂæm la dispute øi sæ începem experienﬂa de a judeca
împreunæ.
“Tatæ, øtii cæ trebuia sæ termin de fæcut ceva din lemn pentru proiectul
de la øcoalæ,” m-a anunﬂat Andrew pe un ton retoric, aruncându-mi o privire
îngrijoratæ. Sigur cæ øtiam de cerinﬂe, eu eram cel care a venit cu ideea de
a introduce aceastæ cerinﬂæ în programa øcolaræ. Ceea ce mæ îngrijora era
privirea lui neliniøtitæ. Privirea aceea træda o luptæ care se dædea într-o
minte de 12 ani, øi urmætoarele cuvinte au stabilit problema.
“Nu vreau sæ mai fac vreo colivie sau vreo altæ lucrare pentru copii.
Vreau sæ fac ceva mare øi greu de realizat.”
Deodatæ îmi apæru o amintire præfuitæ din adâncul minﬂii, o imagine
claræ cu veranda bunicului meu. Parcæ-i vedeam pe cei mari stând în
øezlonguri în ræcoarea serii. Cei mici se jucau cu jucærii pe podeaua de
lemn a verandei. De obicei îmi aduceam camionul de jucærie øi mæ jucam
la picioarele bunicii ascultând conversaﬂia veselæ a mætuøelor øi a unchilor,
acompaniat de clinchetul continuu al andrelelor bunicii øi de scârﬂâitul
leagænului. Imaginea era atât de caldæ øi plinæ de siguranﬂæ. I-am spus lui
Andrew: “De ce nu faci un leagæn ca cel de pe prispa stræbunicii?”
Dacæ i-ai fi væzut faﬂa! Grija a dispærut øi a exclamat: “Serios tatæ?”
“Sigur cæ da, dæ-i bætaie! Cred cæ avem øi lemnul necesar. Când termini
îl punem între cei doi pomi,” l-am încurajat, arætând locul unde m-am
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gândit eu sæ-l punem. Nici nu am terminat de spus cæ a øi fugit sæ-øi punæ
planurile în aplicare.
Andrew s-a dedicat acestui proiect, dar nu era uøor. A trebuit sæ-øi
foloseascæ inventivitatea pentru a rezolva câteva probleme, iar câteva idei
au fost chiar ingenioase. În scurt timp a construit un leagæn care era atât
atractiv cât øi confortabil. Când a terminat, am cumpærat niøte lanﬂuri øi
era extrem de mulﬂumit când øi-a væzut leagænul între cei doi pomi, o
demonstraﬂie a tenacitæﬂii øi talentului sæu în devenire.
Acum cæ era terminat, ce puteam face cu el? Øi încæ o datæ memoria
mi-a venit în ajutor. Familia mea era una tradiﬂionalistæ în care mama
stætea acasæ, iar tata lucra. Ceea ce spærgea tiparul tradiﬂionalismului era
cæ, spre deosebire de colegii sæi de lucru care în drum spre casæ se mai
opreau pe la bar, tata se întorcea acasæ færæ nici o întârziere. Obiønuiam sæ
mæ întreb de ce este el mai deosebit, dar nu am reuøit niciodatæ sæ meditez
asupra acestui fapt. M-am gândit cæ poate este unul din acele mistere ale
oamenilor mari. Tata era atât de punctual încât îﬂi puteai fixa ceasul dupæ
sosirea lui. Venea de la serviciu la patru øi jumætate øi mama mereu îl
aøtepta în uøæ cu un fel de bæuturæ pregætitæ pentru el. Când era vreme
frumoasæ stæteau de vorbæ vreo oræ pe verandæ pânæ când era timpul sæ
luæm cina, când se aduna toatæ familia. Acest mister a fost dezlegat de
mama câﬂiva ani mai târziu, când s-a gândit cæ eram destul de mare sæ
învæﬂ ceva important.
“Øtii de ce tatæl tæu vine direct acasæ øi nu se opreøte sæ bea pe la
baruri cum fac colegii lui?”
“Nu øtiu,” am ræspuns, dându-mi seama cæ mama avea de gând sæ-mi
împærtæøeascæ un secret.
“Jimmy, este aici pentru cæ are mereu la ce sæ se întoarcæ acasæ.”
Nu am uitat niciodatæ acea replicæ înﬂeleaptæ. Când ne-am mutat în
munﬂi, am simﬂit cæ Sally are nevoie sæ-i acord mai mult timp pentru a sta
de vorbæ, dar din moment ce eu nu lucram în afara casei, viaﬂa tradiﬂionalæ
a pærinﬂilor mei nu prea se potrivea cu stilul nostru de viaﬂæ. Ne-am decis
sæ punem deoparte o jumætate de oræ pe searæ, pentru a vorbi despre tot ce
aveam pe inimæ. Læsam treaba la o parte, indiferent cât de importantæ era,
øi ne duceam sæ stæm în leagæn øi sæ ne relaxæm împreunæ. În scurt timp
abia aøteptam acest moment al zilei øi astfel s-a næscut “timpul pentru
legænat”.
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Dacæ nu ræmâi cu nimic altceva din aceastæ carte în afaræ de subiectul
acestui capitol, viaﬂa øi cæsnicia ta vor fi îmbunætæﬂite în mod remarcabil.
Unii dintre voi poate cæ aﬂi descoperit cæ nici una din abordærile prezentate
în capitolul anterior nu este satisfæcætoare. Asta pentru cæ mulﬂi dintre noi
vor timp, mai mult decât orice. Timp petrecut împreunæ. Dacæ ai descoperit
cæ una dintre celelalte abordæri este preferata ta, nu înseamnæ cæ aceasta
trebuie ignoratæ. Indiferent de lucrul pe care inima ta îl doreøte sau la care
ræspunde, nici o relaﬂie nu poate rezista pentru mult timp færæ a investi
timp.
Vreau sæ væ avertizez! Înainte de a stabili când vrei sæ ai acest “timp
de legænat”, trebuie sæ-ﬂi spun cæ foarte mulﬂi dintre noi nu øtim cum sæ
comunicæm în mod eficient unul cu altul. Nimic nu distruge dorinﬂa de a
petrece timp împreunæ ca experienﬂa de a fi petrecut un moment stresant
øi neplæcut în locul unuia care sæ ne lege vieﬂile cu legæturi de milæ øi
înﬂelegere.
Sæ væ povestesc despre Marvin øi Sue. La o lunæ dupæ ce vorbisem în
bisericæ, Sue m-a sunat într-o dupæ amiazæ øi era neliniøtitæ: “Am auzit în
predicæ de acest timp de legænat øi ne-a plæcut ideea. Am început sæ avem
øi noi timpul nostru pentru legænat, dar dupæ douæ sau trei sæptæmâni soﬂul
meu nu a mai vrut. Vrei sæ-l suni sæ vorbeøti cu el?”
“Nu, Sue. Nu pot. Dacæ este dispus sæ vorbeascæ despre asta, spune-i
sæ mæ sune. Eu sunt dispus sæ discut cu el, dar nu o voi face færæ permisiunea
lui.”
Câteva seri mai târziu am primit un telefon de la Marvin: “Jim, m-am
sæturat de acest timp pentru legænat! De fiecare datæ când vin acasæ øi
încercæm sæ stæm de vorbæ, dezgroapæ ceva din trecut øi îmi pune øtreangul
de gât cât ai clipi. M-am sæturat! Aøa cæ stau la serviciu pânæ mai târziu øi
nu mæ deranjez sæ ajung devreme acasæ.”
“Marvin, ai tot dreptul sæ te simﬂi astfel øi nu eøti singurul. Este o
capcanæ în care cad foarte mulﬂi. Atunci când cuplurile nu au mai comunicat
de mult, unul sau ambii parteneri au o listæ lungæ cu lucrurile care au fost
neglijate atunci când între ei nu exista comunicare. În foarte multe privinﬂe,
cæsnicia este ca o chiuvetæ care s-a înfundat øi trebuie desfundatæ pentru a
funcﬂiona bine, dar tot gunoiul care s-a strâns acolo poate fi foarte neplæcut
øi cu cât a stat mai mult cu atât nu vrem sæ ne ocupæm de el. De aceea
timpul de legænat, ca øi oricare altæ activitate în familie, trebuie petrecut
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sub îndrumarea Duhului Sfânt. Soﬂia ta acumulase multe øi când a væzut
cæ eøti dispus sæ stai de vorbæ, a fost atât de încântatæ încât a început sæ se
descarce. Ca øi tine, ea nu este învæﬂatæ sæ-L întrebe pe Dumnezeu ce ar
trebui sæ spunæ. A încercat sæ se descurce cum a putut mai bine øi a stricat
lucrurile, aøa cum facem noi oamenii când încercæm sæ ne rezolvæm singuri
problemele.”
Marvin nu a spus nimic timp de un minut, dupæ care a recunoscut
treptat: “Cred cæ ai dreptate, dar cum ræmâne cu timpul de legænat? Nu
mæ deranjeazæ sæ stæm de vorbæ, dar nu-mi place cum se desfæøoaræ
conversaﬂia.”
“Marvin, timpul de legænat este ca oricare alt moment în care poﬂi sta
de vorbæ. Biblia spune cæ este o vreme pentru vorbit øi o vreme pentru
tæcere. Amândoi trebuie sæ învæﬂaﬂi când trebuie sæ tæceﬂi øi când sæ vorbiﬂi.
Voi aﬂi fæcut primul pas spre comunicare eficientæ – aﬂi pus timp deoparte
pentru a sta de vorbæ – øi asta este foarte bine. Acum vine partea mai grea,
øi anume de a transforma acest moment al zilei într-o perioadæ de creøtere
øi de bucurie alæturi de partenerul de viaﬂæ. Asta nu înseamnæ cæ nu veﬂi
discuta niciodatæ probleme grele, dar veﬂi aborda aceste probleme dificile
la timpul hotærât de Dumnezeu øi væ veﬂi strædui împreunæ sæ gæsiﬂi o
soluﬂie, în loc sæ daﬂi vina unul pe altul.”
“Uau, ce bine cæ-mi spui asta! Deja începusem sæ o consider pe Sue
cæ este judecætorul, juriul øi cælæul.”
“Te înﬂeleg, Marvin. Øi eu cu Sally ne-am confruntat cu aceeaøi situaﬂie.
Dæ-mi voie sæ mai vorbesc cu Sue øi vom vedea dacæ reuøim sæ væ aducem
pe drumul cel bun folosind ceva care ar putea cu adeværat sæ væ transforme
relaﬂia.”
Sue a revenit la telefon øi am reluat ce îi spusesem øi lui Marvin,
dupæ care am continuat: “Orice relaﬂie pe care o avem, fie în cæsnicie, fie
în prietenie sau de afaceri, reflectæ abilitatea noastræ de a comunica eficient.
Avem tendinﬂa ca obiceiurile de comunicare create acasæ sæ le aplicæm øi
în celelalte relaﬂii. Timp de ani de zile voi doi aﬂi înæbuøit durerea øi aﬂi
încercat sæ ignoraﬂi conflictele dintre voi, øi pun pariu cæ faceﬂi la fel când
cineva væ ræneøte sau când aveﬂi o confruntare cu cineva de la serviciu sau
de la bisericæ. E timpul sæ transformaﬂi acest obicei prost într-unul de
comunicare eficientæ. Primul pas este sæ reluaﬂi obiceiul de a avea un
timp de legænat. Dar n-o sæ faceﬂi cum aﬂi fæcut pânæ acum, nu-i aøa?
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“Nu,” au ræspuns ei.
“Bine, înseamnæ cæ deja aﬂi fæcut primul pas. Folosiﬂi acest timp nu
doar pentru a clarifica anumite probleme, ci øi pentru a væ admira unul pe
altul, pentru a sta pur øi simplu de vorbæ, a planifica o vacanﬂæ, a visa aøa
cum obiønuiaﬂi sæ o faceﬂi pe vremea curteniei; atunci când veﬂi ajunge la
o problemæ mai dificilæ, luaﬂi-o uøor, ca øi cum aﬂi curæﬂa o ceapæ.
Îndepærtaﬂi câte un strat, pe rând, în loc sæ încercaﬂi sæ scæpaﬂi de toate
odatæ. Fiecare strat aduce cu el lacrimi, dar veﬂi descoperi cæ, cu fiecare
strat îndepærtat, væ veﬂi apropia øi mai mult de problema de bazæ.”
“Am încercat,” se plânse Sue, øi asta l-a supærat øi l-a enervat pe
Marvin.”
“Pæi, dacæ unul dintre voi dæ de o problemæ mai dureroasæ øi devine
din ce în ce mai nervos încercând sæ-l forﬂeze pe celælalt sæ vadæ lucrurile
din punctul sæu de vedere, e timpul sæ læsaﬂi discuﬂia pentru altæ datæ.
Niciodatæ nu daﬂi frâu liber sentimentelor! În schimb, încearcæ sæ-ﬂi faci
partenerul sæ se simtæ bine øi sæ se bucure de aceste momente. Chiar øi
atunci când trebuie sæ discutaﬂi niøte probleme mai delicate, asiguraﬂi-væ
unul pe altul cæ preferaﬂi sæ faceﬂi acest lucru împreunæ øi cu nimeni
altcineva.”
“Te înﬂeleg, Jim. Dar este extrem de greu sæ faci acest lucru în mijlocul
acﬂiunii,” a recunoscut Marvin.
“Ai dreptate, Marvin. Nu te poﬂi descurca de unul singur øi asta ne
aduce la un al doilea principiu al comunicærii eficiente, care este un lucru
obligatoriu, mai ales când ai de-a face cu o zonæ de conflict. Comunicaﬂi
cu Dumnezeu înainte de a începe sæ comunicaﬂi unul cu altul. 90% din
problemele care apar între soﬂ øi soﬂie se datoreazæ faptului cæ nu ne filtræm
cuvintele prin Dumnezeu înainte de a le pronunﬂa. În acele momente
suntem conduøi de sentimente, pasiuni, emoﬂii sau de impuls, øi dupæ cum
aﬂi descoperit øi voi, chiar acest lucru distruge timpul de legænat øi toate
posibilitæﬂile de comunicare pe care le aduce. Trebuie sæ învæﬂæm, dupæ
cum spune în Iacov 1:19: “Orice om sæ fie grabnic la ascultare øi încet la
vorbire.” Regula de aur de a face altora ce vrem sæ ne facæ nouæ alﬂii este
obligatorie, mai ales cu acel cu care ne-am cæsætorit.
Filtrarea nu se reduce doar la cuvinte. Putem comunica volume întregi
prin atitudine sau prin limbajul corpului. Trebuie sæ ne asiguræm cæ atunci
când comunicæm cu alﬂii suntem supuøi lui Dumnezeu, cu firea stæpânitæ,
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iar scopul nostru este sæ cæutæm sæ facem voia Domnului, indiferent cât
de mult ne deranjeazæ. Dupæ cum scrie în 1Samuel 12:7: “Acum,
înfæﬂiøaﬂi-væ, ca sæ væ judec înaintea lui Dumnezeu.” Aici este cheia
rezolværii eficiente a unui conflict. Raﬂiunea trebuie sæ domneascæ øi
ambele pærﬂi trebuie sæ-øi controleze firea øi purtarea, ca øi cum ar fi în
prezenﬂa lui Dumnezeu pentru cæ deøi este nevæzut, El este mereu alæturi
de noi.”
“Jim, pare o idee mæreaﬂæ, dar mai sunt øi alte cupluri care fac asta?”
m-a întrebat Marvin.
“Da,” a fost de acord Sue, “eu nu cunosc un astfel de cuplu.”
“Da, sunt câﬂiva,” i-am asigurat, “dar ai dreptate, nu sunt prea mulﬂi.
Din fericire cei din jurul nostru nu sunt un exemplu demn de urmat, dar
nici nu ne dorim genul de cæsnicie pe care o au ei. Idealul spre care tindem
este sæ fim ca Hristos în conversaﬂii. “Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu
le spun de la Mine, ci Tatæl care locuieøte în Mine, “ spune Ioan 14:10.
Toﬂi ne putem aminti de situaﬂii în care cuvintele noastre au creat probleme
în relaﬂia cu cineva drag. Uneori øi Hristos a trebuit sæ spunæ anumite
cuvinte mai dure pentru a îndrepta pe cineva sau pentru a îndrepta o situaﬂie,
dar am descoperit cæ aceste momente sunt cele mai grele, pentru cæ firea
preia controlul. Øi deseori Dumnezeu îmi cere sæ mæ confrunt cu o situaﬂie
dificilæ exact în momentul în care mæ simt cel mai nepregætit sæ fac faﬂæ
provocærii acestui conflict. Nu ne putem încrede în sentimentele noastre
øi avem nevoie de îndrumarea unui Dumnezeu atotøtiutor care øtie
întotdeauna când este timpul cel mai potrivit øi care nu doreøte nimic
altceva decât sæ fim fericiﬂi.”
“Jim, am încercat sæ vorbesc cu Marvin adoptând o atitudine potrivitæ,
dar niciodatæ nu reuøesc sæ-mi termin gândul sau argumentul cæ mereu
mæ întrerupe. Mæ enervez øi toate intenﬂiile bune se spulberæ.”
“Nu eøti singura, Sue. Aceasta este cea de-a treia regulæ pentru a avea
o comunicare eficientæ. Fiecare are nevoie de timp pentru a-øi exprima
grijile færæ a fi întrerupt. Oricine poate sta liniøtit sæ asculte pe cineva cum
vorbeøte, dar este mult mai greu sæ stai liniøtit øi în acelaøi timp sæ dai
dovadæ cæ eøti receptiv la ceea ce spune. De foarte multe ori am întrerupt-o
pe Sally sau pur øi simplu i-am tæiat vorba færæ nici un cuvânt. Nu era
nevoie sæ spun ceva când limbajul trupului îi spunea destul de clar ce
simﬂeam. Fiind neliniøtit øi agitat, îi transmiteam mesajul cæ nu am ræbdare
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ca ea sæ termine ce are de spus. În alte ocazii m-au trædat ochii. Sigur cæ
tæcea din moment ce nu putea vedea nici un semn de simpatie din partea
mea, ba chiar vedea cum îmi pregætesc riposta. Sæ væ povestesc ceva.
Într-o zi Sally s-a întors din oraø foarte fericitæ pentru cæ le cumpærase
bæieﬂilor trei perechi de blugi cu numai 21 de dolari bucata. În familia
noastræ Sally este cheltuitoarea. Ea este mereu mult mai disponibilæ sæ se
desprindæ de un dolar decât mine. Motivul pentru care era atât de încântatæ
era cæ aceøti blugi erau la reducere de la preﬂul de 26 de dolari øi de aceea
i s-a pærut cæ a fæcut o afacere. Cu toate acestea, eu nu am fost chiar atât
de îngæduitor în judecatæ. Nici mæcar nu i-am dat ocazia sæ explice tot.
M-am gândit: Iaræøi începe. Øtie cæ puteam comanda din catalogul de
oferte blugi la fel de buni cu numai 15 dolari. Ce risipæ! Am fæcut un
calcul mintal øi mi-am dat seama cæ a pierdut 18 dolari la toatæ afacerea,
echivalentul unei perechi de blugi. Sally încerca sæ-øi termine prezentarea,
dar am oprit-o øi i-am spus hotærât: “Poﬂi sæ-mi spui ce vrei. Dar nu a fost
o afacere bunæ. Îi vei duce înapoi.”
“Dar…“
“Las-o baltæ Sally. Nimic din ce îmi vei spune n-o sæ-mi schimbe
pærerea, aøa cæ nu-ﬂi mai pierde timpul.” Aveam dreptate, nu? Am observat
cæ este ameﬂitæ øi frustratæ, dar pur øi simplu nu mi-a pæsat. Øtiam cæ a
fæcut o afacere dezavantajoasæ øi nu mæ interesa care a fost impulsul
prostesc care a îndemnat-o sæ cumpere blugii. Contrar opiniei mele, nu
cumpæræturile soﬂiei mele constituiau problema, ci faptul cæ Jim NU asculta.
Nu o læsam sæ-øi spunæ pærerea. Am întrerupt-o luând o decizie înainte ca
ea sæ-øi termine pledoaria, øi odatæ ce eu am fæcut aceasta, nu am mai
væzut nici un motiv pentru care sæ o mai ascult.
A doua zi de dimineaﬂæ, în momentele mele de liniøte, Dumnezeu
mi-a reamintit de aceastæ situaﬂie. Deøi pærerea mea nu se schimbase în
legæturæ cu achiziﬂia, mi-am dat seama cæ nu i-am dat timp destul lui Sally
sæ-øi exprime motivul. Acum mæ simﬂeam ræu pentru cæ øtiam cæ nu am
tratat-o cu respectul cuvenit. În acea dimineaﬂæ m-am dus la ea øi i-am
mærturisit cæ îmi pare ræu cæ nu am læsat-o sæ spunæ ce avea de spus.
Aceasta a fost mereu o încercare pentru cæ, spre deosebire de mine, Sally
nu spune lucrurile într-o manieræ directæ. Mæ lupt pentru cæ trebuie sæ-i
ofer posibilitatea sæ-øi exprime pærerea în felul ei. Tendinﬂa mea este sæ
spun: “Hai, treci odatæ la subiect!”
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Væzând cæ în sfârøit sunt interesat de ce avea de spus, Sally a explicat:
“Øtiu cæ îi puteam achiziﬂiona la un preﬂ mult mai mic din catalog, dar
aveam nevoie de aceøti blugi pentru cælætoria de o lunæ pe care o vom
face în doar câteva zile. Nu am fi putut obﬂine comanda la timp decât dacæ
plæteam taxe speciale de transport, øi dacæ fæceam aøa ne-ar fi costat mai
mult decât cei cumpæraﬂi de la magazin.
“De ce nu mi-ai spus?” am întrebat. Adicæ, sunt un om rezonabil.
I-am dat dreptate când mi-a explicat. De ce nu mi-a spus asta cu o zi
înainte?
Sally mæ privea pur øi simplu cu un zâmbet înﬂelegætor pe faﬂæ, de
parcæ ar fi vrut sæ spunæ: “Pentru cæ nu m-ai læsat.”
Acum, Sue øi Marvin, chiar dacæ aceasta nu a fost o conversaﬂie “de
leagæn”, se aplicæ aceleaøi principii. În Isaia 41:1 Dumnezeu spune: “Sæ
ne apropiem øi sæ ne judecæm împreunæ.” Dacæ Dumnezeul universului
care, spre deosebire de Jim Hohnberger care mai face câte o greøealæ,
invitæ fiinﬂele cæzute sæ se apropie øi sæ vorbeascæ cu El, Dumnezeu are o
încredere mare în puterea principiilor comunicærii. Parcæ ar spune: “Læsaﬂi-i
sæ vorbeascæ øi nu-i întrerupeﬂi chiar dacæ nu o fac în modul cel mai
politicos.”
“Jim, nu-mi vine sæ cred cæ i-ai fæcut asta lui Sally! Nu øtiu de câte ori
mi-a fæcut øi mie Marvin asta. Chiar înﬂelegi prin ce am trecut, nu-i aøa?”
“Din pæcate înﬂeleg, Sue, dar nu este numai atât. Fiul meu a fost un
vorbæreﬂ încæ de la primele scâncete. Când a învæﬂat câteva cuvinte, se
rostogoleau la gura lui într-un tumult de bâiguiri copilæreøti. Era atât de
tentant sæ-l ignor sau sæ-i spun sæ tacæ. În fond, nu aveam timp pentru
asemenea prostii. Nu-i de mirare cæ la adolescenﬂæ copiii noøtri nu mai
sunt dispuøi sæ vorbeascæ cu noi. Dacæ încæ de la o vârstæ fragedæ sunt
învæﬂaﬂi cu lipsa de comunicare, aceasta devine obiønuinﬂæ. Dacæ aﬂi blocat
cæile de comunicare în familie sau în cæsnicie, va fi nevoie de mai mult
efort din partea ta pentru a restabili relaﬂia, aøa cum a trebuit sæ fac eu cu
Sally când m-am dus sæ-i cer iertare pentru cæ nu am ascultat-o.
Celælalt lucru care trebuie amintit în aceastæ categorie este nevoia de
a înﬂelege ceea ce se spune cu adeværat, în loc sæ asculﬂi doar cuvintele
folosite. Unii oameni nu se exprimæ la fel de clar ca alﬂii, dar noi trebuie
sæ le acordæm libertatea de a fi ei înøiøi, ascultând intenﬂia conversaﬂiei lor
færæ sæ ne agæﬂæm de anumite cuvinte. Facem acest lucru în conversaﬂiile
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zilnice færæ ca nici mæcar sæ ne dæm seama. Dacæ cineva îmi spune: “Copiii
mei øi-au luat zborul,” eu nu înﬂeleg prin asta cæ au început sæ prindæ aripi
øi sæ zboare, ci cæ øi-au pæræsit cæminul. În acelaøi mod, dacæ spui: “Fug
pânæ la farmacie,” nu mæ voi aøtepta sæ-ﬂi pui adidaøii cei mai buni øi sæ
începi sæ alergi. Dacæ putem face asta cu lucrurile de zi cu zi, cu siguranﬂæ
putem da dovadæ de înﬂelegere faﬂæ de ceilalﬂi în timpul conversaﬂiei.
Motivul pentru care de obicei nu ne dæm unul altuia libertatea este pentru
cæ ne poticnim în ceea ce spune celælalt øi, în loc sæ acceptæm ceea ce ne
spune, trecem în defensivæ dupæ care atacæm cuvintele celui care a îndræznit
sæ ne jigneascæ.
În Împæræﬂia lui Dumnezeu nu este loc pentru aøa ceva. Invitaﬂia Sa
este: “Apæraﬂi-væ pricina, - zice Domnul - arætaﬂi-væ dovezile cele mai
tari” (Isaia 41:21). Dacæ Dumnezeu este dispus sæ asculte, înseamnæ cæ øi
noi trebuie sæ-i ascultæm pe cei din jur – nu doar cuvintele, ci øi
semnificaﬂia.
Cel de-al patrulea principiu pentru comunicarea eficientæ este orientat
spre rezolvarea problemelor.”
“Ce vrei sæ spui?” a întrebat Marvin. Nu este acesta motivul pentru
care discutæm problemele?”
“Ai dreptate, dar aﬂi gæsit vreo rezolvare în urma discuﬂiilor voastre?”
“Nu, doar o græmadæ de resentimente øi învinuiri.”
“Nu sunteﬂi singurii. Majoritatea cuplurilor se luptæ sæ gæseascæ o
rezolvare færæ sæ se concentreze asupra rezolværii ei, dupæ care sunt uimiﬂi
cæ încercærile lor dau greø øi sunt supæraﬂi øi furioøi. Am descoperit acest
lucru atunci când am început sæ consiliez cupluri. O întrebam pe soﬂie
care este problema øi ea expunea ore în øir o listæ întreagæ cu inconveniente,
întreruptæ sporadic de obiecﬂiile soﬂului. Apoi rolurile se inversau. Vorbele
aruncate ricoøau încoace øi încolo ca la un meci de ping-pong. Între timp,
nimeni nu se apropia de soluﬂionarea problemei.”
“Sunæ destul de familiar,” a recunoscut Sue cu un râs jalnic.
“Sue, noi a trebuit sæ învæﬂæm aceeaøi lecﬂie în cæsnicia øi în familia
noastræ. Ne-am decis sæ schimbæm modul în care rezolvam conflictele în
familia noastræ, øi a funcﬂionat atât de bine încât am început sæ-l
recomandæm øi familiilor pe care le consiliam. Dupæ ce am væzut rezultatele
nu ne-am mai întors niciodatæ la vechiul obicei.”
“Nu ne mai ﬂine în suspans, Jim. Ce e?” a întrebat Marvin.
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“Este foarte simplu. Ne oprim cinci minute asupra problemei øi tot
restul timpului cæutæm o soluﬂie. De fapt, nu este nevoie de mai mult de
câteva minute pentru a prezenta problema din toate unghiurile, dupæ care
aplicæm regula familiei care susﬂine cæ nimeni nu are voie sæ vorbeascæ
decât dacæ prezintæ o soluﬂie. Dacæ øtiﬂi cæ øi voi aveﬂi probleme în privinﬂa
aceasta, permiteﬂi-mi sæ væ povestesc despre un cuplu care a venit la unul
din seminariile pe care le-am ﬂinut în Vest.
Gerald øi Linda au venit în cæutare de ajutor pentru cæsnicia lor. Linda
avea de gând sæ intenteze divorﬂ pentru cæ nu-øi mai putea suporta soﬂul.
“M-am sæturat de duritatea lui, de negativismul lui øi de plângeri. M-am
sæturat de toate acestea øi m-am sæturat de el,” mi-a explicat.
L-am privit øi l-am întrebat dacæ este adeværat øi când a început sæ
vorbeascæ, toate cuvintele lui erau atât de negative încât parcæ erau amare.
Atitudinea lui era atât de dispreﬂuitoare, încât mi-am dat seama cæ la mijloc
era o problemæ gravæ. Linda chiar nu exagerase, aøa cum au tendinﬂa sæ o
facæ majoritatea partenerilor atunci când au de discutat o problemæ. “Mereu
e aøa… negativ?” am întrebat.
“Da.”
“Gerald”, am început eu, cât am putut de blând, “obiceiul tæu de a fi
negativ pune în pericol aceastæ cæsnicie. Dacæ vrei ca aceasta sæ mai aibæ
ceva speranﬂe, trebuie sæ renunﬂi la acest obicei. Pe tot parcursul
conversaﬂiei, de fapt pe tot parcursul taberei, nu ai voie sæ mai spui nici un
cuvânt dacæ nu este un compliment, cuvinte afirmative, sau o soluﬂie
pozitivæ la problemele cu care tu øi Linda væ confruntaﬂi. Acum, Gerald, nu
sunt sigur, dar presupun cæ motivul pentru care eøti atât de negativ faﬂæ de
oamenii cu care træieøti este pentru cæ Linda te întâmpinæ cu toate problemele
ei. Copiii îøi varsæ problemele lor iar la acestea se adaugæ øi cele pe care le-ai
avut toatæ ziua la serviciu. Probabil cæ te-ai sæturat de atâtea probleme.”
I-am studiat expresia feﬂei øi tot nu a spus nimic, dar aræta de parcæ ar
fi cærat pe umeri o greutate imensæ. “Dacæ îﬂi vei învæﬂa familia sæ expunæ
problema pur øi simplu, timpul petrecut pentru a o rezolva se va reduce,
iar cæminul tæu va fi mult mai plæcut. Orientarea spre soluﬂionarea
problemelor rezolvæ o græmadæ de certuri øi de conflicte în cæmin. O vei
face?” Gerald a dat din cap færæ prea mare entuziasm. Au plecat la scurt
timp dupæ aceea pentru cæ din moment de Gerald a început sæ punæ în
aplicare lucrurile pe care i le spusesem, conversaﬂia a încetat.
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A doua zi m-am întâlnit din întâmplare cu Linda. Am întrebat-o: “Cum merge?”
“De ieri n-a mai scos nici un cuvânt.”
“Jim, acest lucru l-ar face pe Marvin un înger!” a exclamat Sue. “Atunci
când îﬂi faci o idee despre încercærile prin care trec alﬂii, te face sæ îﬂi
numeri binecuvântærile. Ce s-a întâmplat cu ei?”
“Ei bine, Sue, soﬂia lui Gerald l-a pæræsit 30 de zile mai târziu. Mæ
durea inima pentru el pentru cæ øtiam cæ are niøte calitæﬂi minunate, dar
obiceiul sæu de a privi lucrurile în mod negativ era atât de înrædæcinat
încât era nevoie de mult efort øi rugæciune din partea lui pentru a-l depæøi,
iar el nu a fost dispus sæ facæ o astfel de investiﬂie. I-am împærtæøit lui
Gerald cæ a fi orientat spre rezolvarea problemelor înseamnæ ca uneori sæ
ieøi din zona de confort øi poate uneori sæ alegi sæ faci un compromis cu
lucrurile care nu sunt neapærat bune sau rele, ci doar preferinﬂa noastræ.
Fiecare vrea sæ facæ doar ce-i place, dar sæ crezi cæ întotdeauna poﬂi face
asta este nerealist øi extrem de egoist.
Sally øi cu mine ne-am confruntat de-a lungul anilor cu problema
lucrurilor pe care ea dorea sæ le cumpere, iar eu consideram cæ nu avem
nevoie de ele! Într-o zi Sally mi-a spus cæ are nevoie de timp de legænat
pentru acest subiect. Fiecare dintre noi a venit înarmat pânæ în dinﬂi cu
argumente øi ne-am prezentat cazurile. Ne puteam certa ani de zile pe
acest subiect pentru cæ fiecare aveam opiniile noastre la care ﬂineam øi nu
era vorba despre o alegere între bine øi ræu. Pur øi simplu aveam opinii
diferite care ne-au condus la concluzii diferite.
Am prezentat problema timp de câteva minute dupæ care am aplicat
regula pe care v-am prezentat-o mai înainte. Nu ne-am permis sæ vorbim
pânæ când nu aveam o soluﬂie pentru aceastæ problemæ. În cele din urmæ
i-am spus lui Sally: “Øi tu ai dreptul sæ decizi cum trebuie cheltuiﬂi banii.
În fond sunt øi ai mei øi ai tæi. Ce-ar fi sæ punem deoparte o anumitæ sumæ
lunaræ pentru ca tu sæ poﬂi achiziﬂiona orice îﬂi doreøti? Dacæ te întreb
ceva øi tu îmi spui cæ a fost cumpærat din acea sumæ, atunci nu voi mai
spune nimic.”
“Serios?” a spus Sally entuziasmatæ.
“Sigur. Voi fi pisicuﬂa ta.”
“Uraaa. Astfel voi putea sæ-mi cumpær un cântar de baie.” Vedeﬂi,
Sally îøi dorea de mult un cântar de baie nou, dar în felul meu, tipic
bærbætesc, nu consideram cæ cel vechi are vreo problemæ. Acum îøi putea
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cumpæra lucrurile pe care øi le dorea færæ sæ-mi dea socotealæ, ceea ce
este, ei bine, aproape imposibil. Dacæ veﬂi aplica acest principiu, veﬂi avea
un cæmin mult mai fericit.”
“Jim, aceastæ soluﬂie chiar nu te-a costat prea mult øi a fæcut-o pe
Sally foarte fericitæ. Poate cæ voi încerca aceastæ metodæ pentru câteva
neînﬂelegeri pe care le-am avut cu Sue. Lucrurile nu se pot înræutæﬂi mai
tare,” a spus Marvin.
“Øtii, Marvin, unul dintre oamenii cei mai orientaﬂi spre soluﬂionarea
problemelor a fost Daniel. Dupæ capturarea øi ducerea lui în Babilon, s-a
confruntat cu o problemæ pentru cæ, dupæ credinﬂa sa religioasæ, interzicerea
datæ de Dumnezeu de a evita mâncærurile necurate, nu era înﬂeleasæ sau
binevenitæ de cætre cuceritorii sæi caldeeni. Biblia, în Daniel 1:8, spune cæ
Daniel “s-a hotærât sæ nu se spurce cu bucatele alese ale împæratului øi cu
vinul pe care-l bea împæratul, øi a rugat pe cæpetenia famenilor dregætori
sæ nu-l sileascæ sæ se spurce.” Dar când cæpetenia, de frica împæratului,
i-a refuza cererea, Daniel nu a insistat asupra problemei øi nici nu a cerut
sæ se facæ dupæ voia lui. Daniel era orientat spre soluﬂionarea problemelor.
A propus o altæ opﬂiune øi a cerut sæ se încerce timp de zece zile ca un
experiment. De data aceasta a acceptat iar Dumnezeu a binecuvântat
aceastæ încercare aøa cæ prinﬂul øi eunucii au fost convinøi cæ obiceiurile
lui Daniel erau mult mai bune, øi i-a fost aprobatæ cererea.”
“Dacæ Daniel insista cu încæpæﬂânare în convingerile sale , regele i-ar
fi îndepærtat cu plæcere capul øi acolo se termina povestea. Ironia este cæ
majoritatea facem aøa. Suntem încæpæﬂânaﬂi øi susﬂinem cu insistenﬂæ cæ
pærerea noastræ este cea mai bunæ øi majoritatea ne pierdem cumpætul în
focul certurilor.”
“Niciodatæ nu am privit aøa povestea lui Daniel. Îﬂi oferæ o perspectivæ
cu totul diferitæ asupra povestirii,” spuse Sue.
“Sunt de acord cu tine, Sue, øi cred cæ øi cel de-al cincilea principiu ﬂi
se va pærea la fel de folositor. Este ceea ce eu numesc “pauzæ”. Când
jucam fotbal øi jocul nu mergea prea bine, dacæ cealaltæ echipæ era în
avantaj, iar noi nu mai øtiam ce strategie sæ mai folosim, puteam cere o
pauzæ pentru a ne echilibra. Dacæ vedeﬂi cæ o conversaﬂie începe sæ se
deterioreze, dacæ se încing spiritele, dacæ sunt trezite anumite emoﬂii care
ameninﬂæ pierderea controlului, atunci ambii parteneri trebuie sæ cearæ o
pauzæ, iar problema va fi amânatæ, færæ nici o discuﬂie. Acest principiu
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este mult mai dificil decât pare øi necesitæ o alegere fæcutæ din principiu,
pentru cæ atunci când nervii sunt tensionaﬂi, este foarte greu sæ te stæpâneøti.
Va trebui sæ te abﬂii øi sæ nu dai frâu liber emoﬂiilor, iar majoritatea dintre
noi NU suntem obiønuiﬂi cu aøa ceva. Væ garantez cæ nu vi se va pærea
prea plæcut la început, dar rezultatul va fi cæ stæpânirea de sine væ va oferi
valoarea ei. Dacæ puneﬂi frânæ øi discuﬂia este opritæ pentru a fi continuatæ
altædatæ, nu va mai trebui sæ væ confruntaﬂi cu rezultatul cuvintelor spuse
cu mânie øi astfel veﬂi evita orice neplæcere. O pauzæ, nu numai cæ ajutæ
conversaﬂia sæ nu se transforme într-o serie de acuzaﬂii dureroase, dar îi øi
face pe ambii parteneri mai dispuøi sæ asculte anumite lucruri mai dure
din partea persoanei iubite, pentru cæ øtiu cæ pot întrerupe discuﬂia atunci
când devine prea greu de suportat.
Am avut un prieten care mi-a cerut sæ-i spun sincer care sunt defectele
lui, evident ceva ce nu-mi place sæ fac, dar acest om cu siguranﬂæ øi-a dat
seama cæ ceva din felul lui de a se purta îndepærta oamenii. El chiar nu
øtia despre ce este vorba. Mi-a cerut sæ-i spun pentru cæ avea aceastæ
convingere: “Øtiu cæ tu îmi vei spune adeværul.”
Am început sæ-i spun øi amintisem doar de douæ sau trei defecte când
acesta m-a întrerupt: “Gata, gata. Am înﬂeles, Jim! Am destul de lucrat la
acestea.” Øi desigur cæ m-am oprit. A primit atât cât a putut duce øi avea
nevoie de o pauzæ. Trebuie sæ facem la fel cu cei pe care-i iubim. S-ar
putea ca ceea ce dorim sæ discutæm cu ei sæ fie un lucru total stræin lor, øi
este bine sæ li se ofere timp destul pentru a reflecta, la fel cum øi tu ai avut
timp sæ te gândeøti înainte sæ le spui. Psalmul 60:3 spune: “Ai fæcut poporul
Tæu sæ treacæ prin lucruri grele, ne-ai adæpat cu un vin de ameﬂire.” Dacæ
deschizi o conversaﬂie, cu adeværat s-ar putea sæ bei vinul uimirii atunci
când vei afla ce gândesc alﬂii. Vei avea nevoie de ceva timp pentru a
procesa aceste gânduri noi.
Când îi întrebæm ceva pe cei din jur, vrem sæ ne dea un ræspuns imediat,
færæ sæ aibæ timp sæ se gândeascæ. Dacæ sunt împinøi sæ ræspundæ pe
moment, este foarte probabil sæ urmeze înclinaﬂia normalæ øi general umanæ
de a se justifica øi a se apæra. Cu toate acestea, dacæ aceleiaøi persoane i se
oferæ timp sæ reflecteze cu rugæciune asupra problemei, poate cæ va
recunoaøte cæ a urmat un drum greøit øi se va pocæi. Atitudinea noastræ
faﬂæ de ei øi consideraﬂia pe care o arætæm în conversaﬂia noastræ influenﬂeazæ
dispoziﬂia lor de a ræspunde øi ræspunsul pe care-l vor da.
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“Ai dreptate, Jim. Adicæ este posibil sæ primesc un ræspuns mai
favorabil de la Sue dacæ sunt dispus sæ-l aøtept,” a spus Marvin suspinând.
“Øtiu cæ te-am lovit cu o mulﬂime de informaﬂii, Marvin, dar vreau
sæ-ﬂi mai spun de un ultim principiu care te va ajuta sæ dezvolﬂi o
comunicare eficientæ. Este un element de bazæ al vieﬂii creøtine øi s-ar
putea sæ te întrebi de ce îl menﬂionez, dar este ceva pe care tindem cu toﬂii
sæ-l facem - sæ pæstræm în suflet vechile nedreptæﬂi. Atunci când ne
confruntæm cu o problemæ în viaﬂa noastræ, avem cu toﬂii tendinﬂa sæ vorbim
mai degrabæ despre ratærile din trecut ale celor dragi decât sæ ne ocupæm
de problema în sine. Dar dacæ Sally este nemulﬂumitæ de temperamentul
meu, pot rezolva problema dacæ încep sæ discut despre lipsa ei de
promptitudine? Asta nu înseamnæ cæ nu poﬂi discuta despre probleme din
trecut, dar este un timp øi un loc potrivit pentru toate, øi atunci când Sally
vrea sæ vorbeascæ despre temperamentul meu, probabil cæ acel moment
nu este cel mai potrivit pentru a discuta despre lipsa ei de promptitudine.
Dacæ sunt probleme care nu au fost tratate corespunzætor în trecut, aceleaøi
defecte de caracter vor ieøi la suprafaﬂæ øi vor crea probleme în prezent.
Acesta este momentul pentru a le rezolva. În cæsnicie este foarte uøor sæ
uiﬂi cæ soﬂul sau soﬂia este diferit astæzi øi sæ încerci sæ-l priveøti prin prisma
trecutului, færæ sæ apreciezi creøterea øi schimbærile pe care le-a fæcut,
chiar dacæ sunt doar unele mici.”
“V-am spus multe pânæ acum. Credeﬂi cæ mai puteﬂi suporta încæ o
poveste?”
“Jim, ne-ai oferit o nouæ speranﬂæ,” a recunoscut Marvin. “Chiar te
rog.”
“Nu am primit un ræspuns de la Sue, dar øtiam cæ este acolo pentru cæ
am auzit-o cum scotea øerveﬂele dintr-un pachet, dupæ care a urmat un
foønet încet al acestora în timp ce-øi øtergea lacrimile. Nu a fost intenﬂia ei
sæ-l îndepærteze pe Marvin. Încæ mai era îndrægostitæ de el, dar nu avea
elementele de comunicare potrivite pentru a se confrunta cum trebuie cu
aceastæ situaﬂie în care se afla, odatæ ce au început sæ-øi vorbeascæ din
nou.”
“Bine, Sue øi Marvin, fiﬂi atenﬂi. I-am cunoscut pe Victor øi Janis
acum câﬂiva ani când am fost la Victor ca sæ mæ tratez. Mæ lovisem øi
aveam nevoie de un specialist, iar Victor era bun. Chiar dacæ nu era în
apropiere, acesta a fost recomandat ca fiind cel mai bun medic pentru
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problema mea øi am început sæ ne cunoaøtem mai bine în timpul acestor
întâlniri.
Am aflat cæ Victor era creøtin, iar soﬂia lui, Janis, care lucra ca
managerul lui, s-a alæturat curând conversaﬂiilor noastre. În câteva luni
deja ne vizitaseræm unii pe alﬂii acasæ øi am pus bazele unei prietenii
adeværate. Aøa cæ atunci când am fost programaﬂi sæ vorbim la un sfârøit
de sæptæmânæ într-un loc relativ aproape de biroul lor, i-am invitat sæ vinæ
øi ei la aceste întâlniri.
Nu am øtiut, dar aceøti oameni dragi nouæ nu-øi vorbiseræ cu adeværat
de zece ani. Træiseræ în aceeaøi casæ, lucraseræ în acelaøi domeniu øi erau
împreunæ într-un fel sau altul aproape în fiecare zi. Îøi creøteau împreunæ
copiii, acum adolescenﬂi, øi cu toate acestea, comunicarea dispæruse cu
desævârøire øi ridicaseræ bariere enorme între ei. Când au fost la prima
întâlnire au venit de la serviciu în maøini separate. Væ vine sæ credeﬂi? Au
luat maøini diferite de la acelaøi birou, la aceeaøi întâlnire, ceea ce væ aratæ cât
de mult s-au îndepærtat unul de altul øi cât de mare era aceastæ distanﬂæ.
Îmi plænuisem dinainte mesajul pe care doream sæ-l transmit în seara
aceea, dar cu cât se apropia timpul sæ vorbesc, pur øi simplu nu puteam sæ
mæ acomodez cu prezentarea mesajului pe care îl plænuisem. Se pærea cæ
Domnul îmi trimitea inspiraﬂii puternice sæ-mi schimb mesajul din acea searæ
cu unul pe care îl scrisesem mai demult øi pe care l-am numit: “Rænind inimile.”
Aceastæ impresie era atât de persistentæ øi de neliniøtitoare încât am
renunﬂat øi mi-am schimbat mesajul în seara aceea. Când se întâmplæ aøa
ceva, øi nu se întâmplæ foarte des, øtiu cæ Dumnezeu vrea sæ ofer un alt
mesaj. Nu øtiu a cui inimæ vrea Dumnezeu sæ atingæ; eu doar cooperez øi
Îl las pe El sæ conducæ. Seara aceea urma sæ fie una din acele seri ciudate
în care am avut posibilitatea sæ væd exact ce dorea Duhul Sfânt când mi-a
spus sæ-mi schimb predica. Am privit pe tot parcursul predicii cum Duhul
Sfânt se lupta cu o inimæ de om.
“În seara aceea, uitându-mæ la public, pærea cæ singura persoanæ pe
care o puteam vedea era Victor. “Rænind inimile” este un mesaj despre
cum îi putem ræni chiar pe cei pe care îi iubim prin cuvintele øi prin acﬂiunile
noastre, øi vedeam cæ acest mesaj era potrivit pentru el. Se foia pe scaun
øi nu-øi gæsea locul. Uneori aræta ca un cal nærævaø gata sæ loveascæ
puternic. Îmi doream sæ mæ pot duce lângæ el, sæ-mi pun braﬂul în jurul lui
øi sæ-i spun: “E bine. Lasæ Duhul Sfânt sæ-øi facæ lucrarea în viaﬂa ta. Nu
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vei regreta.” Dar sigur cæ acest lucru era imposibil færæ sæ-l îmbræﬂiøez pe
særmanul om, care era deja destul de supærat. Am încheiat predica sugerând,
aøa cum fac de obicei cæ, dacæ cineva simﬂea nevoia sæ corecteze o greøealæ
din trecut, dacæ-øi dædea seama cæ rænise inima cuiva, ar trebui sæ îndrepte
lucrurile, sæ o facæ chiar în acea noapte, chiar atunci în bisericæ sau în
maøinæ, în drum spre casæ øi sæ nu mai amâne. Seara în care Dumnezeu îi
roagæ este momentul cel mai bun pentru a acﬂiona øi a îndrepta lucrurile,
pentru cæ glasul Lui nu va fi niciodatæ mai puternic øi nici nu vor fi mai
motivaﬂi ca în acea searæ. Dacæ lasæ ca zilele sæ treacæ, va trece intenﬂia de
a îndrepta lucrurile øi, orice le spune Dumnezeu acum, este foarte important
ca ei sæ încerce!
Øtiam cæ pe Victor îl încerca un sentiment de vinovæﬂie aøa cæ, încæ de
cum am pæræsit amvonul, m-am îndreptat spre el. Mæ temeam cæ va neglija
impulsul Duhului Sfânt øi doream cu disperare sæ-l încurajez sæ ia atitudine,
dacæ acest lucru era posibil. Ceea ce s-a întâmplat mai departe mi-a
îndepærtat orice teamæ. Stæteam la amvon øi privind în ochii mei i-a spus:
“Janis, te-am rænit în toﬂi aceøti ani øi chiar aici, înaintea lui Jim øi lui
Sally, vreau sæ-mi cer iertare.”
Øi-a pæstrat ochii aﬂintiﬂi spre mine, de parcæ îi era teamæ sæ nu-øi
piardæ curajul în caz cæ se uita la soﬂia sa. Am privit-o pe soﬂia lui øi am
observat uimirea de pe faﬂa ei. Øtiam de asemenea cæ atunci când cuplurile
au astfel de reuøite ca acestea nu le opreøti datoritæ unor lucruri neînsemnate
cum ar fi somnul. Astfel, chiar dacæ eram cam somnoros, i-am încurajat
sæ continue øi am mai stat de vorbæ încæ o oræ. Nu mai aveam nici o
întâlnire de dimineaﬂæ, aøa cæ în cele din urmæ am spus noapte bunæ øi am
plecat la gazda mea care se afla la o oræ depærtare. Înainte de plecare, am
spus: “Voi doi trebuie neapærat sæ veniﬂi la întâlnirea de mâine. Vom vorbi
despre lucruri foarte importante care væ vor ajuta, din moment ce vreﬂi sæ
o luaﬂi de la capæt. Veﬂi veni, nu-i aøa?” am întrebat observând expresia
întunecatæ de pe faﬂa lui Victor.
“Nu, Jim, mi-am fæcut deja alte planuri.”
“Ce poate fi mai important decât încercarea de a salva cæsnicia?” l-am
constrâns.
“Jim, pur øi simplu nu înﬂelegi. Mâine este ziua de deschidere a
sezonului de vânætoare. Eu øi prietenii mei mergem mereu împreunæ,” a
explicat Victor.
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O simﬂeam pe Sally cum se enerveazæ lângæ mine, indignatæ din pricina
sistemului de valori pe care-l avea acest om, øi doar o privire cætre soﬂia
sa i-a dezvæluit o concluzie amaræ cu privire la importanﬂa ei în comparaﬂie
cu prietenii lui. Am încercat de câteva ori sæ-l fac sæ vadæ situaﬂia mai
clar, dar am væzut cæ era deja hotærât, aøa cæ m-am simﬂit inspirat sæ încerc
o altæ tacticæ. “Ce-ar fi dacæ eu øi Sally am veni pe la voi dupæ întâlnirile
de duminicæ de la bisericæ? Astfel vom putea continua discuﬂia.”
Victor a fost de acord øi duminica urmætoare ne aflam pe drumul
înconjurat de o priveliøte superbæ ce ducea spre casa lor impunætoare.
Aøezatæ pe un deal, era exact cum te-ai fi aøteptat sæ fie casa unui medic,
øi prin uøa cu vitraliu l-am zærit pe Victor care stætea în øezlong - dormea.
Janis ne-a poftit înæuntru, ne-a spus cæ trimiseseræ fetele sæ stea la un
prieten de familie pentru noaptea aceea øi øoptind a spus cu repeziciune:
“Nu ne-am mai vorbit de vineri noapte!”
Eram curios ce o sæ gæsesc øi acum øtiam. Eram foarte bucuros cæ
ne-am oferit sæ-i ajutæm. Sunt multe cupluri care træiesc experienﬂa cuplului
Janis øi Victor. În ciuda mærturisirii pe care Victor a fæcut-o doar cu douæ
nopﬂi înainte, se pare cæ nu au putut umple golul lipsei de comunicare ce
s-a creat între cei doi. Aceste situaﬂii ajung la proporﬂii uriaøe øi par
imposibil de trecut, astfel încât cuplurile renunﬂæ øi acceptæ ce au, ca øi
când aceasta au dorit. Este imposibil pentru un cuplu, care a ajuns în
aceastæ situaﬂie, sæ se schimbe færæ intervenﬂia lui Dumnezeu øi deseori
este nevoie de intervenﬂia omului sub forma unui mediator. Acest pas nu
este niciodatæ atât de simplu, pentru cæ mediatorul nu numai cæ trebuie sæ
fie predat lui Dumnezeu, dar trebuie sæ fi cultivat talentele interpersonale
pentru rezolvarea situaﬂiilor conflictuale, astfel încât sæ poatæ feri cuplul
de cæile de comunicare greøite. Trebuie sæ înﬂelegem cæ lui Satana îi place
nespus de mult atunci când bærbaﬂi øi femei cæsætoriﬂi nu mai comunicæ,
pentru cæ astfel, cei doi nu mai pot descoperi niciodatæ în celælalt împlinirea
pe care Dumnezeu a rânduit sæ o gæseascæ øi în felul acesta, amândoi
devin vulnerabili. El are grijæ ca, odatæ rupte relaﬂiile, sæ nu mai poatæ fi
restabilite øi încurajeazæ comunicarea distructivæ care îndepærteazæ cuplul
øi mai mult. Putem spune lucruri adeværate dar care sunt destul de delicate
øi nu fac altceva decât sæ-l deranjeze pe cel cu care ne-am cæsætorit. Când
facem acest lucru Satana ne-a prins în capcanæ øi ne foloseøte ca pe niøte
pioni pentru a împiedica soluﬂionarea problemei.
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Victor øi Janis trebuia sæ înceapæ ceva nou. Amândoi tânjeau dupæ
posibilitatea pe care au væzut-o în faﬂa ochilor, dar nu øtiau cum sæ obﬂinæ
acest lucru. Pærea imposibil de obﬂinut, dar nu era chiar atât de greu dacæ
îøi puneau ﬂinte realiste. Primul pas era dorinﬂa de a se schimba. Simpla
dorinﬂæ dupæ ceva mai bun este dovada cæ Dumnezeu a lucrat la inimæ øi
a pregætit calea pentru schimbare. Nu aveau sæ fie transformaﬂi peste
noapte, dar era în regulæ dacæ, øi numai dacæ, îøi reorganizau viaﬂa, o
preﬂuiau øi se bucurau de fiecare pas mic fæcut în direcﬂia corectæ.
I-am ajutat sæ urmeze îndrumarea Duhului lui Dumnezeu øi au trecut
prin procesul de corectare a problemelor de comunicare pe care le-au
avut timp de ani de zile. S-au hotærât sæ aibæ timpul lor pentru legænat de
douæ ori pe sæptæmânæ, duminica øi miercuri seara. Mai mult decât atât,
fiecare dintre ei îøi dorea o searæ în care unul dintre ei sæ conducæ discuﬂia,
astfel cæ s-au decis sæ facæ acest lucru pe rând.
Ei nu øi-au dat seama, dar au început sæ vorbeascæ din ce în ce mai
mult unul cu altul øi tot mai puﬂin cu noi. Am luat cina împreunæ, iar dupæ
ce am strâns masa øi am spælat vasele, s-a înfundat chiuveta. “O repar
eu,” s-a oferit Janis veselæ, ducându-se dupæ ventuzæ.
“Nu, o repar eu,” interveni Victor.
“O vom face împreunæ!” au strigat amândoi, râzând pentru prima datæ
dupæ multæ vreme.
Ei bine, au pus ventuza øi înghesuindu-se unul într-altul, au tras de ea
cât au putut de tare printre râsete.
“Gâlg!” fæcu chiuveta. “Gâlg,” se auzi pe ﬂeava de canalizare. Sæ-i fi
væzut pe cei doi cum au læsat ventuza øi øi-au unit mâinile victorioøi. Victor
a învârtit-o pe Janis prin bucætærie triumfætor. Arætau din nou de parcæ ar
fi fost proaspæt cæsætoriﬂi.
“Uau! Uitaﬂi-væ la voi!” am exclamat. “Dacæ v-aﬂi descurcat cu o
chiuvetæ stricatæ, împreunæ puteﬂi înfrunta tot ce væ stæ în cale. Noi plecæm
acum,” am spus cuplului care zâmbea în timp ce se priveau, uniﬂi într-o
îmbræﬂiøare puternicæ. “Cred cæ mai departe væ descurcaﬂi øi singuri!” Øi
øtii ce? Ei au reuøit. Øi tu poﬂi face la fel!
Dæ-mi voie sæ închei cu cuvintele unei tinere ai cærei pærinﬂi au aplicat
principiile comunicærii eficiente în cæminul lor øi le-au folosit pentru a
aduce fericire øi în familia lor.
175

Viaﬂæ din beløug

Învæﬂând cum sæ comunici într-un mod nou, diferit
Renunﬂând la argumente pentr-un timp al legænærii
Øi simﬂind unul cu altul, viaﬂa-n doi dæ loc schimbærii
Øi deschide-a noastre inimi cætre dragoste øi har.
Janice Van Petten

ACTIVITÆﬁILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 7:
Duminicæ:
Timp pentru rugæciune: Astæzi apropie-te de Dumnezeu. Spune-I ce
te apasæ. Bucuræ-te de acest timp deosebit petrecut cu Dumnezeu. Se pare
cæ în aceastæ carte v-am trimis foarte des la Dumnezeu, pentru a obﬂine o
minte liberæ øi acesta este lucrul cel mai important pentru a avea o
perspectivæ a ceea ce ar putea fi, astfel încât visul sæ poatæ deveni realitate.
Activitate: Citeøte “Timp pentru legænat.”
Meditaﬂie: Ai putut sæ-ﬂi imaginezi cum ar fi ca tu øi partenerul tæu sæ
comunicaﬂi în felul acesta? Dacæ nu, de ce, øi ce ai putea face pentru a
remedia situaﬂia? Aminteøte-ﬂi cæ nu orice cæsnicie reuøitæ foloseøte metoda
“timp de legænat”, dar toate folosesc un anumit mod de a comunica.
Luni:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ-ﬂi ofere multæ
înﬂelepciune pentru a stabili un moment potrivit pentru timp de legænat.
Activitate: Plænuieøte aceastæ “øedinﬂæ de legænat” ca øi cum ai fi un
general care plænuieøte o luptæ decisivæ. Indiferent câte probleme ar fi
între voi doi, ﬂine minte cæ aceasta este o investiﬂie pe termen lung în
fericirea voastræ, o investiﬂie de pe urma cæreia nu veﬂi putea profita dacæ
væ puneﬂi partenerul pe fugæ, pentru cæ faceﬂi ca aceste momente sæ fie
dezagreabile. Dacæ væ luaﬂi o zi sæ plænuiﬂi, øansele de a ræmâne pe drumul
cel bun vor creøte, øi veﬂi trece cu succes la o nouæ activitate.
Meditaﬂie: Ai o metodæ de abordare pentru partenerul tæu? Poate sæ
funcﬂioneze øi færæ intervenﬂia harului lui Dumnezeu asupra inimii tale øi
a partenerului tæu?
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Marﬂi:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ te ajute sæ cooperezi
cu El pentru ca persoana iubitæ, cu care vrei sæ petreci un timp deosebit,
sæ vadæ timpul de legænat ca o ocazie bunæ pentru dezvoltare, øi sæ fie
dispusæ sæ coopereze cu tine pentru a o lua de la capæt.
Activitate: Stabileøte întâlnirea pentru timpul de legænat. Nu existæ
nici o tehnicæ perfectæ pentru a face acest lucru, dar Îi poﬂi cere lui
Dumnezeu sæ te conducæ sæ ai o atitudine pozitivæ faﬂæ de partener, chiar
dacæ acesta are îndoieli. Ar fi cel mai bine sæ faci acest lucru vineri. Vei
avea mai mult timp pentru a te pregæti øi deseori toatæ lumea este mai
relaxatæ la sfârøitul sæptæmânii.
Meditaﬂie: A fost vreo problemæ, neplæcere, ciudæﬂenie? Oare a fost
aøa datoritæ felului în care ai tratat problemele în trecut?
Miercuri:
Timp pentru rugæciune: Acum cæ planurile tale au luat formæ,
întreabæ-L pe Dumnezeu ce poﬂi sæ faci pentru a contribui la acest proces,
dacæ existæ ceva în inima ta pe care trebuie sæ-l rezolvi din timp.
Activitate: Oricare a fost gândul pe care ﬂi L-a oferit Dumnezeu în
timpul rugæciunii, ar trebui sæ acﬂionezi. Sunt o serie de factori exteriori
care pot împiedica comunicarea eficientæ. Dacæ în casæ este dezordine,
dacæ copiii fug de colo colo, dacæ mâncarea dæ în foc, dacæ eøti îngrijorat
de bani, dacæ ﬂi-ai îngæduit sæ începi o ceartæ în legæturæ cu ceva care te-a
cam deranjat, este lesne de înﬂeles cæ prima încercare de a avea un timp de
legænat nu va fi deloc productivæ. Vezi ce poﬂi face pentru a preveni unele
dintre aceste opreliøti pe care le-am menﬂionat.
Meditaﬂie: Ai avut emoﬂii? Te-ai simﬂit de parcæ erai la prima întâlnire?
Joi:
Timp pentru rugæciune: În momentele de liniøte alæturi de Dumnezeu,
roagæ-L sæ te ajute sæ revizuieøti principiile comunicærii eficiente pe care
le-am învæﬂat sæptæmâna trecutæ. Aminteøte-ﬂi cæ acestea sunt unelte oferite
de Dumnezeu pentru a væ îmbunætæﬂi relaﬂia, dar vor fi cu adeværat eficiente
doar dacæ le foloseøti sub îndrumarea lui Dumnezeu.
Activitate: Tot ce trebuie sæ faci astæzi este sæ-i aminteøti partenerului
de întâlnirea programatæ. Sunæ destul de simplu, dar multor femei acest
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lucru li se pare o insultæ adusæ inteligenﬂei lor, în timp ce mulﬂi bærbaﬂi
consideræ acest lucru cicælealæ. Aøa cæ ce facem? Poﬂi face orice. Foloseøte
orice metodæ atâta timp cât eøti neræbdætor sæ petreci acest timp deosebit
alæturi de partener. Poartæ-te ca øi cum nu te îngrijorezi cæ s-ar putea sæ
uite. Scoate în evidenﬂæ importanﬂa acestui lucru pentru tine øi abﬂine-te,
oricât ar fi de greu, sæ insinuezi cæ s-ar putea sæ uite. Nu va uita øi dacæ îi
vei oferi øansa sæ-øi împærtæøeascæ gândurile într-un mod paønic, øi celælalt
va aøtepta cu neræbdare aceste momente.
Meditaﬂie: ﬁi s-a pærut prea complicat sæ vorbeøti pur øi simplu cu
partenerul tæu? Aminteøte-ﬂi cæ orice lucru care meritæ cere multæ muncæ.
Vineri:
Timp pentru rugæciune: Predæ-te lui Dumnezeu ca sæ fii extrem de
sensibil la influenﬂa Sa.
Activitate: Dacæ ﬂi-ai programat întâlnirea pentru sfârøitul sæptæmânii,
acum ar fi momentul cel mai potrivit. Dacæ ﬂi-ai fæcut treaba cum trebuie,
va deveni o parte din viaﬂa ta. Nu toate vor necesita atâtea pregætiri, dar
este foarte important ca prima încercare sæ nu fie læsatæ în voia soartei.
Stabileøte deja urmætoarea întâlnire. Dacæ este posibil, programeazæ-le
cât mai des.
Meditaﬂie: A meritat stræduinﬂa ta? Sper cæ ai avut o sclipire a ceea ce
ar putea fi în viitor. Nu dispera dacæ a fost un pic ciudat; pe viitor va fi
mai relaxant.
Sâmbætæ:
Meditaﬂie: Gândeøte-te cât este de important într-o cæsnicie timpul
dedicat comunicærii. Ce ai învæﬂat din aceasta pentru a aplica în relaﬂia ta
cu Dumnezeu?
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CAPITOLUL 8

Îndepærtarea ghimpilor
“Cæci în ei nu este nici o nædejde de schimbare, øi nu se tem de
Dumnezeu.” (Psalm 55:19)
ﬁINTA CAPITOLULUI
Fiecare dintre noi avem anumite caracteristici øi obiceiuri care sunt ca
niøte ghimpi care îi deranjeazæ pe cei dragi. Îndepærtarea lor este
vitalæ în umblarea cu Dumnezeu. Progresul practic, vizibil în vieﬂile
noastre, este esenﬂial atât pentru încurajarea noastræ cât øi pentru a-i
lumina pe alﬂii.
Mie îmi place sæ tai lemne. Aceastæ îndeletnicire are ceva care mæ
satisface în mod deosebit. Acum, înainte sæ crezi cæ statul în sælbæticie
mi-a cam dæunat, dæ-mi voie sæ îﬂi explic. Øtiu cæ implicæ mult efort, dar
acesta este doar unul din motivele pentru care îmi place aceastæ muncæ.
Dar mai este un alt motiv, mult mai profund, mai personal øi mai greu de
exprimat, deøi este tangibil øi real.
Pentru mine lemnul este libertate øi independenﬂæ. Când øtii cæ poﬂi sæ
încælzeøti casa, sæ faci mâncare øi sæ faci duøuri fierbinﬂi, toate cu preﬂul
muncii, ai un sentiment de independenﬂæ. Dar dincolo de considerentele
pur economice, focul are ceva aproape magic. Din lemne care aratæ normal,
iese luminæ øi cælduræ într-un spectacol fascinant øi inedit de luminæ, sunet
øi culoare. Focul este mereu legat de ideea de intimitate, alungæ neplæcerile
øi deschide inimile tuturor celor ce se strâng în jurul lui. Chiar øi atunci
când eøti singur în sælbæticie, focul este o companie deosebitæ cu care îﬂi
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poﬂi petrece seara, nu te plictiseøte niciodatæ øi în acelaøi timp te lumineazæ
øi îﬂi dezvæluie secretele sale cele mai intime.
Datoritæ atitudinii pe care o aveam, bæieﬂilor mei a început sæ le placæ
øi lor sæ taie lemne, øi deja pe la vârsta de zece øi respectiv doisprezece
ani nimic nu le plæcea mai mult decât sæ ajute la tæiatul lemnelor. De ce
nu? Cred cæ dorinﬂa de a træi din rodul pæmântului, pentru a te descurca în
sælbæticie, este la fel de proprie americanilor ca øi plæcinta cu mere. De
fapt, probabil este motivul pentru care oamenii din toate colﬂurile
pæmântului se recunosc în istorisirile mele despre supravieﬂuirea în
sælbæticie, datoritæ unui instinct primar ce recunoaøte træsæturi comune de
vieﬂuire de mult apuse, ce îøi are originea în cæminul fericit din Eden, de
unde ne tragem cu toﬂii. Cred cæ toﬂi bærbaﬂii au, într-o anumitæ mæsuræ,
dorinﬂa sæ îøi îndeplineascæ visul de a fi un bærbat în adeværatul sens al
cuvântului, øi bæieﬂilor mei, chiar dacæ erau atât de mici, le plæcea sæ taie
lemne tocmai pentru cæ aøa fac bærbaﬂii.
Din pæcate, vârsta, mærimea øi judecata în curs de dezvoltare îi
împiedica sæ foloseascæ drujba øi astfel le era imposibil sæ despice lemnul.
Erau un ajutor de nædejde pentru cæ ei încærcau remorca øi stivuiau lemnul
pe care îl tæiam. Îmi fæcea plæcere compania lor øi sunt sigur cæ simﬂeau
asta.
Eram la una din aceste expediﬂii de strâns lemne când lui Andrew i-a
scæpat un lemn din mâini øi i-a intrat o aøchie mare, ba chiar foarte mare,
în palmæ. Îl durea tare. Øtiam cæ-l doare. Îmi era atât de milæ de særacul
copil, pentru cæ vedea aøchia aceea imensæ cum iese din piele, øi primul
impuls a fost sæ mæ duc sæ o scot. Andrew nu a vrut øi i-am sugerat sæ o
lase pe Sally sæ o scoatæ. În fond este soræ medicalæ øi øtiam cæ va fi foarte
blândæ. Dar simplul gând de a o îndepærta era insuportabil. Aøchia,
ghimpele din carnea sa era foarte dureros, dar ideea de a-l scoate era øi
mai dureroasæ. Orice pærinte se poate gândi la sentimentul pe care îl ai
când copilul tæu are o aøchie øi multe mame øi mulﬂi taﬂi øi-au ajutat copiii
sæ scape de aceste aøchii. Dar Sally øi cu mine ne-am decis cæ la zece ani,
Andrew era destul de mare sæ înveﬂe o lecﬂie importantæ în viaﬂæ, aøa cæ
dacæ nu voia sæ o îndepærteze, trebuia sæ aøteptæm pânæ era gata sæ o facæ.
Øtiam ce avea sæ se întâmple øi i-am explicat lui Andrew cæ rana se va
umfla øi se va infecta din moment ce corpul se luptæ sæ îndepærteze acel
corp stræin. Mâna urma sæ îl doaræ din ce în ce mai tare, øi dacæ nu era în
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stare corpul sæ scoatæ aøchia, infecﬂia ar fi putut avea drept repercusiune
amputarea mâinii.
Sally øi cu mine nu aveam nici o intenﬂie sæ læsæm lucrurile sæ ajungæ
la acest punct. Eram încrezætori cæ durerea îl va determina sæ scoatæ aøchia
înainte sæ ajungæ în acel punct periculos, øi chiar aøa s-a întâmplat. Dupæ
câteva zile de durere øi infecﬂie Andrew veni sfios la mama lui øi i-a întins
mâna bolnavæ pentru ca sæ-i scoatæ aøchia.
Gândul cæ urma sæ o scoatæ era încæ înspæimântætor. Lacrimile îi
curgeau, dar încerca sæ fie curajos. Într-un timp scurt dar dureros aøchia a
fost scoasæ. Andrew a scæpat de acest ghimpe, dar l-a costat câteva lacrimi
øi ceva durere. Deøi îndepærtarea aøchiei a provocat lacrimi, nu se mai
puneau la socotealæ pentru cæ era eroul meu. A învæﬂat din experienﬂæ øi a
ales un pic de durere pentru a se bucura øi mai mult de o viaﬂæ lipsitæ de
durerea provocatæ de aøchie. Astfel a fæcut o demonstraﬂie a problemei cu
care ne confruntæm mulﬂi dintre noi, în majoritatea cæsniciilor. Spre
deosebire de Andrew, noi nu am învæﬂat cum sæ îndepærtæm aøchiile øi
continuæm sæ suferim degeaba.
Care sunt aøchiile care te rænesc øi te deranjeazæ în fiecare zi? Cu
siguranﬂæ, chiar în momentul în care citeøti aceste rânduri, îﬂi apar în minte
douæ sau trei exemple. Dacæ este aøa, din cæsnicia ta ai de îndepærtat câﬂiva
ghimpi. Ceea ce se întâmplæ de obicei este cæ privim aceøti spini øi de
fiecare datæ când îi atingem sunt atât de dureroøi încât pe viitor încercæm
sæ-i evitæm. Odatæ cu trecerea anilor descoperim noi ghimpi øi aceøtia
devin extrem de dureroøi, pânæ când, neøtiind cum sæ-i scoatem sau
fiindu-ne fricæ sæ încercæm, alegem amputarea, cu alte cuvinte, divorﬂul.
Apoi cæutæm un alt partener, despre care credem cu naivitate cæ nu are
ghimpi. Desigur cæ ne aflæm pe tærâmul basmelor dacæ gândim astfel.
Deøi partenerul cel nou s-ar putea sæ aibæ alte træsæturi faﬂæ de primul,
vom trece din nou prin acelaøi proces. Ar fi mult mai bine dacæ am repara
ce avem, øi nu cred cæ asta înseamnæ sæ te limitezi la mai puﬂin sau sæ
încerci sæ te mulﬂumeøti cu o situaﬂie mai puﬂin decât idealæ.
Indiferent cât de lipsitæ de speranﬂæ pare a fi cæsnicia ta, poﬂi schimba
lucrurile în bine. Exerciﬂiile incluse în acest capitol nu sunt concepute sæ
transforme o cæsnicie într-o sæptæmânæ. Ele sunt formulate în mod special
pentru a te aduce pe drumul schimbærii øi pentru a reduce speranﬂa cæ
relaﬂia ta poate fi øi altfel. Înainte de a începe, sæ vedem cum a funcﬂionat
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acest proces în vieﬂile altora; urmaﬂi-mæ pe baricade, unde mæ lupt sæ
salvez o cæsnicie din Midwest.
Atunci când Karl a venit la mine, øtiam cæ ceva nu este în regulæ.
Avea o privire îngrijoratæ øi abætutæ ca a unuia pentru care trag clopotele
soartei. Faﬂa lui mi-a destæinuit cæ este doar la un pas de orice i-a hæræzit
nenorocita soartæ: “Jim, eu øi soﬂia mea am dori sæ stæm de vorbæ cu tine.
Ne putem întâlni mâine dupæ seminar? Avem nevoie de consiliere.”
“Ei bine, da… avem ceva timp liber în program,” am ræspuns, dar îmi
dædeam seama din expresia feﬂei cæ era ceva mai mult decât atât. “Øi soﬂia
ta doreøte acest lucru?”
“Nu, Jim, nu vrea,” spuse el. “Vrea sæ vinæ la întâlniri, dar deja s-a
hotærât. Luni dimineaﬂæ vrea sæ intenteze divorﬂ.”
Acum înﬂelegeam de ce aræta atât de îngrijorat. “Spune-i soﬂiei tale
sæ-mi acorde doar cincisprezece minute. Dacæ dupæ cincisprezece minute
nu zæreøte nici o speranﬂæ e liberæ sæ facæ ce vrea.”
Karl avea îndoieli, ca øi cum i-ar fi fost fricæ sæ riøte atât de mult
pentru un joc de cincisprezece minute, dar din moment ce nu avea nimic
mai bun de oferit a dat din cap posomorât øi a plecat. Reacﬂia lui era una
tipicæ øi chiar dacæ nu øtiam mai nimic despre Karl sau soﬂia sa, sau despre
problemele cu care se confruntau, eram sigur cæ acele probleme fuseseræ
discutate, reluate øi repetate ore întregi, zile, sæptæmâni, poate chiar ani la
rând, færæ nici o rezolvare. Nu-i de mirare cæ avea îndoieli cu privire la
soluﬂia de cincisprezece minute. Tu nu ai avea? Existæ o cale mai bunæ?
Cred cæ da.
Din pæcate, majoritatea dintre noi cresc mari færæ sæ înveﬂe cum sæ
rezolve o problemæ în mod practic. Pærinﬂii, profesorii øi prietenii noøtri
aveau fiecare propriul mecanism pentru a face faﬂæ situaﬂiei, care de obicei
includea tæcerea, mæturarea problemelor sub preø sau cearta lungæ de câteva
ore. Dacæ am fi sinceri, am recunoaøte cæ nici una nu a funcﬂionat øi øtim
de asemenea cæ dureazæ doar câteva minute pentru a spune care este
problema, nu-i aøa? Øi dacæ ne-am acorda unul altuia aceste câteva minute
pentru a prezenta problema, nu-i aøa cæ asta ar însemna cæ ræmâne mult
mai mult timp pentru a vorbi despre rezolvare? Sæ vedem ce se întâmpla
cu Karl øi Mary.
Cei doi mæ aøteptau la sfârøitul prezentærii mele. Atitudinea lui Mary
era sub orice criticæ. Nici nu øtiu cum sæ o descriu altfel. Nu ne spuseseræm
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nici un cuvânt, dar atitudinea ei îmi spunea deja clar øi ræspicat cæ nimic
din ce doream sæ spun sau sæ fac nu urma sæ-i schimbe pærerea. Era hotærâtæ
sæ amputeze. Mary venise doar din obligaﬂie. Parcæ spunea: “Nu vreau ca
cineva sæ mæ priveascæ de parcæ aø fi personajul negativ, aøa cæ am sæ vin,
dar în cincisprezece minute am øi plecat!”
Aveam inima strânsæ. Din punct de vedere omenesc, aceastæ situaﬂie
era destul de sumbræ øi mæ gândeam la o mie de locuri în care aø fi preferat
sæ fiu în acele momente. Nu aveam nici un fel de asigurare cæ lucrurile se
vor rezolva de minune. Sunt foarte mulﬂi cei care pretind a fi creøtini øi
oferæ ceea ce se numeøte consiliere creøtinæ, dar nu oferæ sfaturi sænætoase.
Chiar øi minoritatea care oferæ sfaturi bune nu poate citi viitorul fiecærui
caz cu care are de-a face. Nu, a oferi sfaturi sænætoase înseamnæ sæ
perseverezi atunci când toate par a fi færæ speranﬂæ, nu pentru cæ øtim ce
ne aøteaptæ, ci pentru cæ Îl øtim pe Dumnezeu øi dragostea pe care o are
pentru persoanele în necaz cu care ne aduce în contact. Øi cu acest gând în
minte m-am apropiat de Mary.
“Mary, nu vreau sæ bat câmpii. Vreau sæ îﬂi pun trei întrebæri. Vrei sæ
ræspunzi sincer?” Mi-am dat seama dupæ expresia feﬂei cæ am luat-o prin
surprindere cu aceastæ abordare. A venit pregætitæ sæ audæ o predicæ øi s-a
îmbærbætat sæ reziste cincisprezece minute. Dar acum lucrurile stæteau
altfel. Nu urmam ideile ei preconcepute øi a arætat ceva interes.
“Întreabæ-mæ,” ræspunse ea cu ræcealæ, aproape færæ sæ vrea.
“Ce te deranjeazæ foarte tare la Karl?” øi m-am stræduit sæ clarific mai
întâi aceastæ problemæ foarte importantæ. “Care sunt lucrurile pe care le
face, care sunt ca niøte ghimpi în pielea ta - care te enerveazæ øi te
deranjeazæ?”
Mary s-a gândit un moment, pentru cæ de obicei nu este nevoie de mai
mult atunci când pui o astfel de întrebare. Partenerul îﬂi poate spune exact
care este problema celeilalte persoane, iar Mary nu fæcea excepﬂie.
“O sæ-ﬂi spun ce mæ enerveazæ la tipul æsta,” spuse gesticulând energic.
“Se duce la bisericæ øi face pe creøtinul - pretinzând cæ este religios øi
spiritual. Toatæ lumea ascultæ discursurile lui øi toﬂi cred cæ este un om
minunat øi credincios. Ha! Ce n-aø da sæ-l vadæ øi acasæ! Øtii ce face acasæ
în fiecare noapte?”
M-am uitat la ea plin de mirare, aøteptând sæ continue. Manierele sale
nu erau nici pe departe creøtine, dar am înﬂeles frustrarea care influenﬂa
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aceastæ purtare. A continuat: “Stæ acasæ øi se uitæ în fiecare noapte la
televizor la luptele alea dezgustætoare. Øi cum ræmâne cu mine? Cu copiii?
De ce nu se intereseazæ mai mult de noi decât sæ urmæreascæ programele
acelea stricate? Parcæ ar fi îndrægostit de ele.”
“Øi ai vorbit cu el, i-ai spus pærerea ta despre ele?” am întrebat.
“Da, i-am spus! Øi øtii care este ræspunsul lui atunci când nu fac ce
vrea el? Mæ ameninﬂæ cu divorﬂul! Mereu dæ din guræ degeaba! Doar asta
e în stare sæ facæ – sæ arunce vorbe-n vânt. Ei bine, m-am sæturat. Mereu
mæ ameninﬂæ cu divorﬂul… îl intentez eu. Cælætorie sprâncenatæ!”
M-am oprit un moment pentru a cere îndrumarea lui Dumnezeu înainte
de a pune a doua întrebare. “Mary, dacæ ar fi sæ se schimbe Karl, dacæ ar
læsa programul cu lupte pentru urmætoarele treizeci de zile øi s-ar concentra
asupra ta øi a copiilor tæi, ai fi de acord sæ amâni intentarea divorﬂului
pânæ la expirarea celor treizeci de zile?”
Mary stætea tæcutæ în timp ce se gândea la ce am spus, dupæ care s-a
întors øi øi-a privit soﬂul. Dacæ aﬂi fi væzut privirea dispreﬂuitoare cu care îi
cerceta sufletul. Îmi era milæ de el, deøi øtiam cæ øi el avea partea lui de
vinæ pentru criza în care se aflau acum. S-a întors la mine øi mi-a spus:
“El? Imposibil!”
M-am întors spre Karl øi l-am întrebat: “Înﬂelegi seriozitatea problemei
pe care o dezbatem aici? Auzi ce spune Mary? Øi sæ øtii cæ are dreptate.
Este imposibil sæ faci ceea ce îﬂi cer indiferent cât de mult ﬂi-ai dori. Karl,
trebuie sæ recunoøti aici øi acum cæ bateriile nu sunt incluse.” I-am explicat
starea sa lipsitæ de putere øi i-am prezentat pe scurt soluﬂia. L-am întrebat
cu insistenﬂæ: “Eøti dispus sæ dedici urmætoarele treizeci de zile familiei
tale, træind pentru prima datæ ca un bærbat condus de Dumnezeu øi nu ca
unul condus de tine însuﬂi?”
Ræspunsul sæu a fost sincer øi adânc. “Fac orice, Jim. Am decæzut
foarte mult, dar nu vreau sæ-mi pierd familia øi copiii. Vreau din toatæ
inima sæ fiu creøtin, dar niciodatæ nu am øtiut cum sæ fac. Pânæ acum
nimeni nu mi-a explicat vreodatæ în mod practic øi logic. Da, sunt dispus
sæ fac orice este nevoie.”
Mary stætea impasibilæ, interiorizând totul. “Øi cum ræmâne cu
ameninﬂærile lui cu divorﬂul?” întrebæ ea.
I-am pus aceeaøi întrebare lui Karl øi a fost din nou de acord ca
pentru urmætoarele treizeci de zile sæ nu mai existe nici o ceartæ øi
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nici o ameninﬂare, ci doar multæ rugæciune øi dedicare totalæ pentru
soﬂie øi copii.
“Ei bine, Mary, acum mingea este în terenul tæu. Ai væzut cu ce a fost
de acord Karl. Acum eøti dispusæ sæ îi oferi cele treizeci de zile pentru a
începe procesul de vindecare în cæsnicia voastræ?” Aceastæ întrebare a
fost întâmpinatæ de tæcere øi pe mæsuræ ce momentele au devenit minute,
atmosfera a devenit atât de tensionatæ, încât am crezut cæ va exploda
camera. În mod normal, ræspunsul firesc al omului este sæ încerce sæ spunæ
ceva pentru a reduce din tensiune. Din fericire, Dumnezeu m-a învæﬂat cæ
în acele momente tæcerea era cea mai bunæ alternativæ, iar Duhul Sfânt
øi-a putut face lucrarea nestingherit. Singuræ în aceastæ liniøte
inconfortabilæ, Mary s-a luptat timp de cinci minute în timp ce eu mæ
rugam. Sunt sigur cæ øi Karl se ruga. Øtiam cæ decizia ei, oricare ar fi fost
aceasta, urma sæ fie finalæ. Dupæ ceea ce a pærut a fi o eternitate, a ridicat
capul øi a spus: “Da”.
Karl øi cu mine nu am særit în picioare sæ strigæm: “Mærit fie
Dumnezeu”, dar personal aøa doream sæ fac. Karl aræta de parcæ cineva a
îndepærtat o greutate de o tonæ de pe umerii lui. Øtia cæ încæ nu era în afara
pericolului, dar i se oferise un rægaz în care avea øansa sæ îøi salveze
situaﬂia.
“Mary,” am spus, “sunt încântat sæ-ﬂi aud decizia. Øtiu cæ nu a fost
uøor, øi nici urmætoarele treizeci de zile nu vor fi uøoare pentru cæ
schimbarea este mereu dificilæ. Pânæ acum am vorbit despre partea lui
Karl - de ceea ce trebuie sæ facæ, dar cæsnicia implicæ douæ persoane. Karl a
fost de acord sæ îndepærteze cei doi ghimpi care te enervau cel mai tare. Eøti
dispusæ sæ faci acelaøi lucru pentru el?” am pus cu grijæ cea de-a treia întrebare.
Urmæ încæ o perioadæ lungæ de liniøte care a umplut camera. Ea a
crezut cæ doar el va fi cel care se va schimba. Pentru aceasta era nevoie de
lepædare de sine. Dupæ douæ sau trei minute de tæcere, a spus în cele din
urmæ, îngânduratæ: “Pæi, ce trebuie sæ schimb?”
Nu era tocmai cel mai entuziast ræspuns pe care l-am primit vreodatæ,
dar era de ajuns. L-am privit pe Karl øi l-am întrebat: “Care sunt cei mai
mari ghimpi din viaﬂa lui Mary care te enerveazæ cel mai tare?”
“Jim, øtii de ce mæ uit la lupte în fiecare noapte?”
“Nu, Karl, nu øtiu. E un lucru atât de prostesc; nu-mi pot imagina ce
te atrage. Øtii cæ sunt trucaje, nu-i aøa?”
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“Pæi da, øtiu, dar în fiecare noapte Mary ia copiii cu ea la culcare… în
patul nostru.”
“E adeværat, Mary?” A dat din cap øi în acelaøi timp a ezitat ca øi cum
ar fi vrut sæ spunæ: “Da, dar…” dupæ care ar fi urmat o întreagæ listæ cu
motive pentru care face acest lucru. Le-am îndepærtat pentru cæ nu încercam
sæ dezbatem cine are dreptate øi cine nu. Cæutam o soluﬂie. “Mary” am
spus eu încet, “auzi ce îﬂi spune Karl?” Auzise. Øtia cæ acesta se simﬂea
dat afaræ din propriul pat. Am mers mai departe øi am discutat despre cel
de-al doilea ghimpe, øi anume faptul cæ încæ mai alæpta copilul de doi ani.
Puteﬂi dezbate pe aceastæ temæ. Fiecare are pærerea lui cu privire la durata
optimæ pentru alæptat øi fiecare încearcæ sæ-øi susﬂinæ teoria. De fapt
adeværata problemæ a cuplului era cæ, prin alæptare, Mary avea parte de
sentimente pozitive - sentimente pe care cæsnicia øi soﬂul sæu nu i le mai
ofereau, astfel cæ îi era greu sæ renunﬂe. Cu toate acestea singurul lucru de
care se prinsese, ca un lucru pozitiv în viaﬂa ei, se transformase într-un
lucru negativ pentru cæ s-a interpus între ea øi soﬂul ei. În cele din urmæ,
Mary a fost de acord sæ înﬂarce copilul de doi ani øi sæ îi înveﬂe pe copii sæ
doarmæ în paturile lor.
Am fost încântat de faptul cæ era dispusæ, dar m-am simﬂit dator sæ-i
spun acelaøi lucru pe care i-l spusesem øi lui Karl, “bateriile nu sunt
incluse”.
I-am spus cæ va avea succes doar dacæ va învæﬂa cum sæ-L facæ pe
Dumnezeu Puterea centralæ øi dominantæ din viaﬂa ei. I-am spus cum sæ-L
asculte øi sæ I se supunæ lui Dumnezeu, dupæ aceleaøi principii prezentate
în primele capitole ale acestei cærﬂi. De data aceasta, când m-a privit, am
zærit o altæ Mary. “Am fost creøtinæ toatæ viaﬂa,” începu ea, “øi nimeni nu
mi-a explicat creøtinismul astfel. Au fost perioade când Hristos era în
viaﬂa mea, dar au fost doar câteva momente. Acum væd ce am pierdut în
toﬂi aceøti ani – o legæturæ continuæ cu Isus. Mulﬂumesc!” terminæ ea plinæ
de entuziasm.
Expresia lui Mary se schimbase. Ostilitatea pierise øi era într-adevær
o altæ Mary. Atât Karl cât øi ea zâmbeau øi erau gata sæ o ia de la capæt.
“N-ai vrea sæ te muﬂi aici?” întrebæ Karl entuziasmat.
Am zâmbit. Øtiam ce voia sæ spunæ de fapt. Erau gata sæ punæ bazele
unei relaﬂii, dar nu era nimeni care sæ-i ajute cu problemele lor în timp ce
se luptau sæ o ia de la capæt. Aceasta se întâmplæ peste tot unde cælætoresc
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cu Sally. Cæsniciile sunt într-o stare jalnicæ, iar posibilitæﬂile tradiﬂionale
de a primi ajutor din partea consilierilor, a pastorilor, sau din partea
prietenilor øi familiei, nu sunt în stare sæ rezolve cu adeværat problemele
cu care se confruntæ un cuplu.
În consiliere am folosit doar ceea ce øtiam cæ a funcﬂionat în viaﬂa mea
øi a altora. Foarte puﬂini dintre aceia care cautæ consiliere îøi iau timp sæ
examineze vieﬂile øi cæsniciile celor de la care primesc sfaturile, pentru a
vedea dacæ sugestiile lor chiar funcﬂioneazæ. Din mai multe puncte de
vedere, schimbærile pe care ﬂi se cere sæ le faci pentru a salva cæsnicia,
necesitæ o dovadæ de credinﬂæ, øi este chiar rezonabil sæ pui aceeaøi întrebare
pe care am pus-o eu fraﬂilor Wright dacæ-mi spuneau sæ zbor cu avionul
lor: “Zboaræ?” Dacæ primeøti un ræspuns de genul: “Pæi, conform ultimelor
studii, va zbura,” sau “Doctorul Cutærescu a elaborat aceastæ metodæ dupæ
ani de studii în domeniu,” sau chiar “analiza øtiinﬂificæ indicæ faptul cæ ar
trebui sæ funcﬂioneze,” îndepærteazæ-te. Tot ceea ce te intereseazæ este sæ
øtii dacæ zboaræ sau nu. În cæsniciile lor funcﬂioneazæ? I-a transformat pe
alﬂii? Aratæ-mi acest lucru, øi astfel nu mai am nevoie de studii
guvernamentale pentru a valida principiile. Astfel, cu acestea în minte,
vreau sæ væ povestesc despre un ghimpe pe care eu øi Sally a trebuit sæ-l
îndepærtæm din cæsnicia noastræ.
Mult timp dupæ ce Sally øi cu mine am rezolvat multe din problemele
noastre de cuplu, am dezvoltat øi întreﬂinut un ghimpe care ne enerva pe
amândoi, dar ne-a luat ceva timp sæ ne dæm seama ce era cu adeværat øi sæ
îi îndepærtæm influenﬂa nefastæ pe care o avea asupra vieﬂilor noastre. Sæ
væ dau un exemplu. Eram absorbit de lumea mea imaginaræ,
concentrându-mæ asupra unei scrisori, când Sally m-a speriat de nu mai
puteam gândi: “Jim, unde vrei sæ mergi în vacanﬂæ anul acesta?” a întrebat.
Despre ce vorbeøte? Ce i-a venit sæ mæ întrebe aøa ceva? m-am gândit
eu. Nu vreau sæ mæ deranjeze cu asemenea întrebæri acum. M-am fæcut
cæ nu o aud øi am continuat cu treaba mea. Nu i-am ræspuns øi probabil cæ
ea a crezut cæ nu am auzit, aøa cæ nu m-a mai întrebat. Ei bine, pæcatele
mici nu ræmân niciodatæ mici pentru prea mult timp øi am dezvoltat acest
obicei de a o ignora pe Sally atunci când eram ocupat cu alte treburi.
Astfel, scenariul era cam aøa: vocea lui Sally se auzea din bucætærie “Dragæ,
ce vrei sæ mænânci la prânz?” Nu am ræspuns nici când a întrebat din nou,
zece minute mai târziu. Mæ obiønuisem atât de mult sæ nu-i mai dau atenﬂie,
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încât nici mæcar nu am observat. Sally a început sæ-øi dea seama de acest
lucru øi se simﬂea foarte rænitæ øi jignitæ. Nimænui nu îi place sæ fie ignorat,
mai ales cæ ofensatorul apare la masæ øi spune: “De ce ai fæcut mâncarea
aceasta?” Graﬂie stæpânirii de sine øi a blândeﬂii lui Sally, nu am sfârøit
niciodatæ cu ceva mâncare pe mine.
Mæ deranja atunci când Sally mæ întrerupea, iar ei nu-i plæcea sæ fie
ignoratæ. Când am discutat despre sentimentele noastre øi am cæutat o
soluﬂie, am descoperit cæ soluﬂia era chiar simplitatea. Sally a fost de acord
sæ pæstreze întrebærile neimportante pentru momentele când eram amândoi
liberi, iar eu am fost de acord ca atunci când avea sæ punæ o întrebare care
avea nevoie de un ræspuns imediat, îi voi da prioritate øi informaﬂia pe
care o dorea. Mai mult, am cæzut de comun acord ca atunci când Sally îmi
va pune o întrebare care nu necesitæ un ræspuns imediat, voi scrie problema
øi mæ voi asigura cæ o vom discuta de îndatæ ce voi fi liber.
Nimic din ce am propus noi nu era o descoperire cutremurætoare în
domeniul consilierii, dar trebuie sæ væ spun cæ efectele în cæsnicia noastræ
au fost extraordinare. Eu nu mæ mai simﬂeam deranjat de întreruperi pentru
cæ tot ce trebuia sæ fac era sæ scriu un ræspuns sau sæ scriu care era problema,
iar Sally nu se mai simﬂea marginalizatæ sau ignoratæ.
Ceea ce tocmai am împærtæøit a funcﬂionat în cæsnicia mea øi principiul
“îndepærtarea ghimpilor” încæ mai funcﬂioneazæ la noi. Atunci când fiecare
persoanæ acceptæ sæ îndepærteze un ghimpe øi este dispus sæ punæ în aplicare
acest lucru timp de treizeci de zile, îøi vor forma un nou obicei, iar acest
obicei nou le va transforma caracterele. Acum, doar pentru cæ ne-am format
un obicei nou nu înseamnæ cæ nu mai existæ cale de întoarcere la vechile
obiceiuri. O facem chiar foarte uøor. Cele treizeci de zile de-abia te pun
pe picioare. S-ar putea sæ dureze treizeci, øaizeci sau nouæzeci de zile
pânæ când vei schimba vechea modalitate de a reacﬂiona øi vei învæﬂa una
nouæ, dar ce binecuvântare aduce atunci când certurile øi neînﬂelegerile
sunt înlocuite de pace øi armonie, iar dragostea înlocuieøte sentimentele
rænite øi amæræciunile.
Este un principiu atât de simplu încât oricine l-ar putea înﬂelege, deøi
punerea lui în aplicare s-ar putea sæ fie ceva mai dificilæ. Dupæ cum îmi
spunea un bærbat în timpul unei øedinﬂe de consiliere: “Jim, dacæ tu øi
Sally nu aﬂi fi fost aici, acum am fi særit unul la gâtul celuilalt.” Probabil
cæ acest om chiar spunea adeværul. Foarte multe cupluri au nevoie de un
188

Îndepærtarea ghimpilor

mediator pentru a-i ajuta sæ îndepærteze ghimpii, pentru cæ uneori aceste
probleme au devenit în timp atât de enervante, iar vechile metode greøite
de a le aborda sunt atât de înrædæcinate, încât soluﬂionarea nu este posibilæ
færæ o intervenﬂie din exterior. Aøa s-a întâmplat cu prietenii mei Connie
øi David.
Am fost øocat când i-am væzut croindu-øi drum prin mulﬂime ca sæ
vorbeascæ cu mine. Îi mai consiliasem cu câteva luni în urmæ, dar aceasta
a fost la 965 de kilometri depærtare de unde ne aflam acum. Øtiam cæ ceva
nu era în regulæ, de i-a determinat sæ facæ un drum atât de lung øi de
obositor. Imaginea lor era încæ proaspætæ în mintea mea. Mi-am amintit
de David - liderul, cu mari realizæri, respectat øi plæcut de toatæ lumea, dar
dur øi critic acasæ. Apoi, de Connie - dræguﬂa, amabila Connie, care uneori
era cam fluøturaticæ. Øi în cele din urmæ mi-am adus aminte de fetele lor,
douæ adolescente care, ca øi mama lor, nu se puteau ridica la înælﬂimea
aøteptærilor tatælui lor. Întreaga familie a fost zguduitæ destul de ræu când
au aflat cæ ambele fete øi-au pierdut virginitatea øi asta în biserica øi øcoala
creøtinæ, într-un anturaj care ar fi trebuit sæ le protejeze. Au vorbit, s-au
rugat cu noi øi s-au decis sæ facæ anumite schimbæri în bine în cæminul lor.
Acum, la øase luni de atunci încæ puteam citi disperarea pe feﬂele lor.
“Cu noi pur øi simplu nu merge, Jim,” izbucni Connie acuzator. În
fond, eu am fost cel care i-a învæﬂat despre creøtinismul practic øi i-am
încurajat sæ încerce sæ aplice principiile. “Nu facem altceva decât sæ ne
certæm întruna. Cu noi pur øi simplu nu merge,” încheie ea deznædæjduitæ.
M-am uitat la David øi acesta a dat din cap aprobator. Apoi a exclamat:
“Copiii s-au ræsculat împotriva noastræ. Nici mæcar nu au vrut sæ vinæ cu
noi. Lucrurile au mers din ræu în mai ræu în vestimentaﬂie, muzicæ øi limbaj.
Nici mæcar nu ne mai înﬂelegem cu ele. Sunt atât de diferite de ceea ce am
încercat sæ le învæﬂæm, sunt atât de lumeøti. De ce, Jim? De ce?”
Dupæ un moment de tæcere am întrebat: “Pæi, ce væd acasæ?” Connie
îl împunse pe David cu o privire cu subînﬂeles. Am ignorat-o øi am
continuat: “Vreﬂi sæ væ salvaﬂi copiii sau nu? Depinde de voi.”
Aceastæ întrebare i-a trezit øi au ræspuns cu un “Da!” ræsunætor.
“Bine,” am ræspuns. “Mæ gândeam eu, dar dacæ aceasta este într-adevær
dorinﬂa voastræ, atunci va trebui sæ faceﬂi cum a fæcut Hristos în Ioan 17:19,
unde spune: “Øi Eu Însumi mæ sfinﬂesc pentru ei…” Va trebui sæ væ sfinﬂiﬂi
de dragul copiilor voøtri. Aceasta înseamnæ sæ faceﬂi totul diferit de cum
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aﬂi fæcut pânæ acum. “Practic, acest lucru înseamnæ cæ în ultimele luni,
dorinﬂa de a avea un cæmin liniøtit øi o cæsnicie mai bunæ nu a fost suficientæ
pentru a produce în voi schimbærile necesare. Lui Dumnezeu nu Îi este
stræin faptul cæ pentru a-i salva pe cei dragi facem anumite lucruri pe
care nu le-am face doar pentru noi. Dacæ vreﬂi sæ recâøtigaﬂi inima
adolescentelor voastre, va trebui sæ træiﬂi acasæ religia pe care o
pretindeﬂi în public.”
“Nu putem! Am încercat, Jim, chiar am încercat, dar nu am reuøit!”
“Øtiu cæ aﬂi încercat, øi øtiu cæ nu aﬂi reuøit, øi mæ bucur cæ sunteﬂi
conøtienﬂi de acest lucru, pentru cæ acum sunteﬂi în starea în care aveﬂi
cele mai mari speranﬂe ca Dumnezeu sæ facæ o lucrare mæreaﬂæ în vieﬂile
voastre. Vedeﬂi, pentru cæ acum væ daﬂi seama cæ nu aveﬂi putere sæ væ
schimbaﬂi viaﬂa, sunteﬂi în sfârøit dispuøi sæ depindeﬂi de Dumnezeu, øi
toate greøelile din trecut væ vor aminti cæ victoria vine prin Dumnezeu øi
nu prin forﬂe proprii. Doar harul Sæu væ va salva øi nu tæria sau înﬂelepciunea
voastræ. Iatæ cum funcﬂioneazæ: Le-am împærtæøit, aøa cum am fæcut în
prima parte a acestei cærﬂi, secretele funcﬂionærii creøtinismului în lumea
realæ - în cæminele øi în familiile noastre. “Când voi doi væ veﬂi schimba
atitudinea unul faﬂæ de celælalt øi væ veﬂi transforma relaﬂia, veﬂi influenﬂa
copiii sæ facæ aceleaøi alegeri de schimbare a vieﬂii pe care le-aﬂi fæcut voi
øi nu va fi nevoie sæ spuneﬂi nici un cuvânt. Sunteﬂi dispuøi sæ îndepærtaﬂi
ghimpii – pietrele de poticnire din relaﬂia voastræ, astfel încât copiii sæ-L
vadæ pe Dumnezeu în vieﬂile voastre?”
“Da, Jim, suntem disperaﬂi,” spuse David. “Nu ne place ce se întâmplæ
cu copiii noøtri øi nu ne simﬂim prea bine împreunæ. Sigur cæ ne-ar plæcea
ca aceste lucruri sæ se schimbe, dar am dat greø de atâtea ori încât nu cred
cæ este posibil sæ câøtigæm copiii astfel.”
“Ascultæ, Dave, am credinﬂæ în ceea ce îﬂi spun. Va merge cu siguranﬂæ.
Cel puﬂin încearcæ. Doamnele mai întâi, aøa cæ hai sæ începem cu tine,
Connie. Care sunt lucrurile care te deranjeazæ cel mai mult la David?”
S-a gândit câteva minute dupæ care a spus: “Pæi, e mereu negativist.
Mereu mæ desconsideræ, îmi spune greøelile øi defectele mele. Uneori
sunt atât de descurajatæ încât nici nu mai vreau sæ încerc.”
“E adeværat, David?”
“Da… pæi, uneori,” a intrat în defensivæ øi mi-am dat seama cæ are
ceva de spus, dar l-am rugat sæ mai reziste pânæ terminæ Connie.
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“Continuæ, Connie,” am încurajat-o. “Care este cel de-al doilea ghimpe
care te ræneøte?”
“Îmi doresc sæ fie acelaøi lider spiritual acasæ, cum este în public. E
bun la teorie, dar nu øi la practicæ.”
Am discutat puﬂin timp øi David a recunoscut cæ este adeværat, cæ
trebuie øi vrea sæ depæøeascæ acest lucru. Astfel am venit cu o soluﬂie
pentru ca el sæ înceapæ procesul de schimbare. Pentru urmætoarele 30 de
zile a fost de acord sæ spunæ numai cuvinte încurajatoare soﬂiei sale. Øi
dacæ nu se putea gândi la ceva frumos sæ-i spunæ, trebuia sæ tacæ decât sæ
o ræneascæ aøa cum a fæcut în trecut. Pentru ce-a de-a doua etapæ din
drumul sæu spre schimbare a fost de acord sæ preia rolul de lider spiritual
în cæmin øi sæ conducæ momentele spirituale. Øi în cele din urmæ, trebuia
sæ-øi asume responsabilitatea disciplinærii copiilor øi sæ n-o paseze mamei.
A înﬂeles cæ, pentru a avea timpul necesar, trebuia sæ scurteze din timpul
pentru øtirile de la televizor sau din ziar. Nu mai avea sæ stea pânæ târziu
la serviciu, iar navigatul pe internet era deja de domeniul trecutului. Era
nevoie de lepædare de sine, dar din expresia feﬂei lui David îmi puteam da
seama cæ era dispus sæ renunﬂe la toate acestea pentru a obﬂine ce îøi dorea.
L-am privit un moment dupæ care l-am întrebat: “Øi Connie? Care sunt
cei doi ghimpi care te deranjeazæ?”
A ræspuns imediat: “Jim, ar fi atât de bine dacæ nu m-ar mai jigni în
faﬂa copiilor. Mæ înjoseøte øi vorbeøte despre cât de ræu am fæcut o treabæ
sau alta. Øtiu cæ nu sunt perfect, dar îmi distruge abilitatea de a conduce.
Cea de-a doua problemæ este atunci când luæm o decizie øi am impresia
cæ ne stræduim împreunæ, dar pe parcurs refuzæ sæ o ducæ la bun sfârøit.
Sunt frustrat! Vrea ca eu sæ conduc, dar nu primesc nici un fel de
cooperare!”
Începând sæ discutæm despre cealaltæ parte a situaﬂiei, Connie era
vehementæ. “Sunt îngrijoratæ øi trebuie sæ mæ exprim.” Aceasta este o
problemæ foarte obiønuitæ în familiile în care soﬂia a fost forﬂatæ de greøelile
soﬂului sæ îøi asume ambele roluri. Vrea ca el sæ conducæ dar nu are
încredere cæ soﬂul ei va face totul corect, aøa cæ vrea sæ-l ajute puﬂin ca sæ
nu o ia pe vreo cale greøitæ. Femeile chiar nu væd aceste mici sugestii sau
corectæri ca fiind cicælealæ, dar din pæcate bærbaﬂii aøa le consideræ.
Au hotærât ca pe viitor Connie sæ-i spunæ grijile ei doar atunci când
nu-i auzeau fetele. În al doilea rând, Connie a fost de acord ca atunci când
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fæceau o schimbare sæ scrie aceasta pe un cartonaø pe care sæ-l ﬂinæ mereu
la îndemânæ. Astfel putea ﬂine pasul mai bine. Øi-a dat seama cæ avea
tendinﬂa sæ abandoneze noile programe, øi asta nu pentru cæ nu dorea sæ se
schimbe, ci pentru cæ vechile obiceiuri pæreau sæ preia controlul øi deseori
nu-øi mai amintea ce fusese de acord sæ facæ.
Sæ fi væzut ce faﬂæ aveau acum! Speranﬂa a renæscut! Cu feﬂele radiind
de fericire, am fæcut o rugæciune frumoasæ øi ne-am luat la revedere. M-au
sunat trei sæptæmâni mai târziu øi mi-au spus plini de entuziasm: “Trebuia
sæ-ﬂi spunem ce se întâmplæ. Vrem sæ øtii cæ acum avem un cæmin fericit!
În numai trei sæptæmâni de când urmæm acest program, copiii noøtri au
væzut schimbæri în noi øi deja au început sæ facæ lucrurile pe care
întotdeauna le-am aøteptat de la ei. Nu te-am crezut când ai spus cæ
modalitatea prin care ne putem schimba copiii este sæ ne schimbæm pe
noi, dar era adeværat, øi la noi funcﬂioneazæ.”
Prieteni, øi pentru voi poate funcﬂiona. Îndepærtaﬂi ghimpii din relaﬂia
voastræ øi atunci când scæpaﬂi de unul, îndepærtaﬂi încæ unul øi încæ unul.
Într-un an veﬂi descoperi cæ aﬂi scæpat de patru, øase sau chiar opt ghimpi
øi foarte puﬂine relaﬂii au mai mult decât atât. Este o metodæ simplæ dar
atât de generoasæ. Fie ca Dumnezeu sæ te îndrume în efectuarea exerciﬂiilor
permiﬂându-I sæ scoatæ penseta øi sæ îndepærteze toﬂi ghimpii din viaﬂa ta.
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ACTIVITÆﬁILE SÆPTÆMÂNII 8:
Duminicæ:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ îndepærteze aceastæ
stare de defensivæ atât de comunæ firii pæcætoase la care suntem pærtaøi cu
toﬂii øi sæ te ajute sæ fii obiectiv. Roagæ-L sæ-ﬂi dea înﬂelepciunea øi curajul
de a rezolva orice problemæ care apare.
Activitate: Citeøte “Îndepærtarea ghimpilor.” Te vezi pe tine, cæsnicia,
cæminul sau familia în aceastæ prezentare? Mediteazæ cu rugæciune asupra
problemelor care væ deranjeazæ în cuplu, dupæ care mediteazæ la ce s-ar
putea sæ nu-i placæ partenerului la tine dacæ i s-ar oferi posibilitatea sæ-øi
exprime sincer sentimentele.
Luni:
Timp pentru rugæciune: Trebuie sæ-L cauﬂi pe Dumnezeu pentru a te
preda pe deplin, fiindcæ activitatea de astæzi poate culmina cu o ceartæ
adeværatæ dacæ nu acﬂionezi sub îndrumarea Duhului Sfânt.
Activitate: Abordeazæ partenerul dupæ principiul de îndepærtare a
ghimpilor. Fii încrezætor în legæturæ cu lucrurile pe care le veﬂi câøtiga.
Acest lucru este foarte important, mai ales dacæ partenerul încæ nu a citit
capitolul. Dacæ o faci sæ sune ca o plimbare în pædure, probabil cæ nu vei
avea nici o øansæ. Tot ceea ce îﬂi doreøti astæzi este sæ pui în aplicare acest
concept. De detalii te vei ocupa în zilele urmætoare.
Marﬂi:
Timp pentru rugæciune: Cautæ îndrumarea lui Dumnezeu ca fiind cea
mai bunæ cale de a începe. Roagæ Duhul Sfânt sæ îﬂi îndrume gândurile,
pentru a øti care este cea mai bunæ cale de urmat. De data aceasta trebuie
sæ o faci într-o altæ manieræ, altfel te vei trezi cæ ai cæzut în aceleaøi capcane.
Aminteøte-ﬂi cæ tehnicile nu au nimic magic. Sunt doar niøte metode pe
care le foloseøte Dumnezeu pentru a ne îndruma.
Activitate: Mediteazæ cu rugæciune asupra relaﬂiei tale. Gândeøte-te la
cum reacﬂionaﬂi în situaﬂii de stres øi încearcæ sæ îﬂi dai seama dacæ un
mediator ar ajuta. Mediatorul trebuie sæ fie un consilier profesionist sau
un pastor. Poate fi oricine a cærui maturitate spiritualæ este evidentæ øi în
a cærui judecatæ te încrezi. Foarte multe cupluri se simt mult mai bine
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alæturi de un alt cuplu. Acest lucru este foarte bine atâta timp cât sunt
dispuøi sæ te iubeascæ øi sæ te ajute. Trebuie sæ fie persoane de încredere
care pot pæstra secrete. Uneori cuplul pe care-l alegi poate avea la rândul
sæu un ghimpe sau doi, astfel væ puteﬂi ajuta øi susﬂine reciproc. Ca o
regulæ de bazæ foarte importantæ am gæsit cæ, dacæ oricare dintre cei doi
parteneri crede cæ este nevoie, atunci cu siguranﬂæ este nevoie. Dacæ væ
decideﬂi cæ væ trebuie un mediator, v-a venit cineva în minte?
Miercuri:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu ca astæzi sæ îﬂi ofere
tact øi diplomaﬂie. Vei fi foarte vulnerabil dacæ îi vei cere cuiva sæ te
ajute, ba chiar øi mai vulnerabil dacæ voi doi aﬂi ales sæ urmaﬂi singuri
acest drum. Ai grijæ sæ ræmâi predat øi dispus sæ-L laøi pe Dumnezeu sæ
conducæ.
Activitate: Întreabæ consilierul sau consilierii dacæ sunt de acord sæ
medieze o conferinﬂæ pentru a începe procesul de schimbare aøa cum a
fost descris în acest capitol. Împærtæøeøte-le øi lor învæﬂæturile acestui capitol
øi stabileøte o datæ în viitor pentru a începe discuﬂiile.
Meditaﬂie: ﬁi s-a pærut greu sæ ceri ajutor sau sæ recunoøti cæ aveai
probleme? De ce?
Joi:
Timp pentru rugæciune: Apropie-te øi mai mult de Dumnezeu în
aceastæ dimineaﬂæ øi încearcæ sæ te pierzi în El, astfel încât sæ porneøti
ziua predat øi dispus sæ iei în considerare punctul de vedere al
partenerului.
Activitate: Dacæ voi doi veﬂi încerca împreunæ, luaﬂi-væ timp pentru o
plimbare sau o activitate asemænætoare øi împærtæøiﬂi-væ unul altuia grijile
voastre. Aminteøte-ﬂi ca atunci când împærtæøeøti lucruri dificile sæ eviﬂi
contactul vizual, iar limbajul trupului sæ nu fie unul defensiv. Fraze ca:
“tu niciodatæ…”, “tu mereu…” sau “nu poﬂi mæcar odatæ sæ…”, nu numai
cæ nu sunt adeværate, dar trântesc uøa în nas comunicærii. Petreceﬂi doar
cinci minute pentru a prezenta problema dupæ care nu mai spuneﬂi nimic
care nu væ ajutæ sæ gæsiﬂi o soluﬂie. Dacæ væ poticniﬂi sau væ blocaﬂi, NU
mai continuaﬂi. Læsaﬂi conversaﬂia pe altæ datæ øi dacæ tot nu puteﬂi sæ væ
adresaﬂi civilizat unul altuia, atunci aveﬂi nevoie de un mediator. Foloseøte
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ziua de astæzi pentru a plænui discuﬂia øi prezenta problema în aøa fel încât
sæ fie cât mai plæcut posibil pentru partenerul tæu.
Meditaﬂie: Simplul gând cæ trebuie sæ discuﬂi aceastæ problemæ face
sæ-ﬂi creascæ pulsul? Te simﬂi neplæcut? Ce poﬂi face pentru a deveni mai
uøor de abordat?
Vineri:
Timp pentru rugæciune: Dacæ te-ai decis sæ îndepærtezi niøte ghimpi,
cere ajutor de la Dumnezeu pentru a face acest lucru. Aminteøte-ﬂi cæ
ceea ce trebuie sæ faci este sæ îndepærtezi ceea ce-l deranjeazæ pe partenerul
tæu. De el depinde eliminarea ghimpelui care te deranjeazæ pe tine;
concentreazæ-te asupra propriei îndatoriri. Dacæ aøtepﬂi un mediator,
hotæræøte chiar acum cæ vei merge mai departe, indiferent cât de dureros
s-ar putea sæ fie, chiar contrar voinﬂei tale. Dacæ faci acest pas vei fi mult
mai bine pregætit atunci când va sosi momentul.
Activitate: Dacæ ai de îndepærtat un ghimpe înfipt adânc, a venit timpul
sæ o faci. Fii îngæduitor dacæ partenerului tæu îi este greu sæ se schimbe,
aøa cum øi tu ai vrea sæ fie ræbdætor cu tine în caz cæ revii la vechile
obiceiuri. Dacæ încæ nu aﬂi vorbit despre ghimpi, alege ceva ce crezi cæ
nu-i place partenerului tæu øi încearcæ sæ-l elimini chiar acum færæ sæ ﬂi se
spunæ.
Meditaﬂie: ﬁi s-a pærut greu sæ schimbi vechile obiceiuri øi atitudini?
Dacæ tu øi partenerul tæu v-aﬂi angajat deja în îndepærtarea ghimpilor, l-ai
væzut fæcând eforturi pentru a se schimba? Dacæ da, încurajeazæ-l
exprimându-ﬂi aprecierea. ﬁine minte cæ nimeni nu a învæﬂat sæ facæ acest
lucru perfect peste noapte. Ca la un copil care învaﬂæ sæ meargæ, vor fi
multe cæderi øi vânætæi în timp ce înveﬂi.
Sâmbætæ:
Meditaﬂie: Bucuræ-te de aceastæ zi alæturi de Dumnezeu øi bucuræ-te
cæ ai început acest proces de schimbare. Aceasta este cea mai mare
demonstraﬂie cæ Dumnezeu lucreazæ în vieﬂile voastre!
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CAPITOLUL 9

Atomi independenﬂi
“Øi dacæ o casæ este dezbinatæ împotriva ei însæøi, împæræﬂia aceea nu
poate dæinui.” (Marcu 3:25)
ﬁINTA CAPITOLULUI
Sæ vedem în povestirile altora o explicaﬂie la ce s-a întâmplat cu
familia øi sæ fim motivaﬂi sæ corectæm aceste probleme cu orice preﬂ.
Nu am prea des ocazia sæ mæ întorc în oraøul natal. Øi când am aceastæ
øansæ, timpul este ocupat cu obligaﬂii de familie, aøa cæ foarte rar îmi
revæd prietenii cu care am crescut, dar din când în când se întâmplæ. Ni se
întâlnesc drumurile øi noi, bærbaﬂi de vârstæ mijlocie, privim uimiﬂi unii la
alﬂii cu ochi care nu s-au mai privit de ani de zile. Ne prezentæm familiile
øi vorbim despre anii care au trecut, lungind momentul despærﬂirii, øtiind
probabil cæ nu vom mai avea niciodatæ o astfel de ocazie, øi acest ræmas
bun s-ar putea sæ fie ultimul.
Dar anul trecut a fost diferit. Am avut o conversaﬂie cu un prieten,
care a trecut de limitele superficialului. M-a întrebat: “Ce s-a întâmplat
cu noi, Jim? Mi-am pierdut copiii, øi nu sunt numai eu în situaﬂia aceasta,
mai sunt øi alﬂii. Øi ai tæi - sunt fericiﬂi, încæ… inocenﬂi. Ce s-a întâmplat,
Jim?”
L-am asigurat pe prietenul meu cæ ceea ce se întâmplase nu a fost un
accident sau destinul, ci mai degrabæ rezultatul logic al unei capcane
aøezate cu grijæ ce a fost deghizatæ cu multæ dibæcie. În fælcile acestei
capcane au cæzut mulﬂi pærinﬂi øi tineri, øi ca un animal ræutæcios, sfâøie
fiecare pærticicæ din familia noastræ. I-am împærtæøit o versiune a aceleiaøi
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povestiri pe care o voi împærtæøi cu voi pe larg, povestea atomilor
independenﬂi øi complotul de a realiza acest lucru.
*****
Alarma ceasului a trezit-o pe tânæra de treisprezece ani, Katie Miller.
Atinse ameﬂitæ butonul de oprire, cerând încæ cinci minute de odihnæ.
Trei alarme mai târziu, la 5:09, se trezi în sfârøit, se dædu jos din pat øi se
târî pânæ la baie. Apoi se aplecæ asupra unor probleme de algebræ pe care
nu reuøise sæ le termine în timpul nopﬂii. A mâzgælit ceva cu pixul în timp
ce fredona melodia unui cântec. Aruncæ o privire la posterul de pe perete
al artistului. Pieptul dezgolit øi pantalonii mulaﬂi ai cântæreﬂului adaugæ
un farmec în plus cuvintelor sale de dragoste øi trezesc în ea pofte ciudate.
Se întreabæ dacæ prietenii ei simt øi gândesc ca ea. Cu o ultimæ privire la
poster, ofteazæ adânc øi se întoarce la treabæ.
Dupæ un duø scurt, în care este opæritæ øi îngheﬂatæ consecutiv pentru
cæ toatæ lumea din casæ încearcæ sæ foloseascæ duøul în acelaøi timp, petrece
o jumætate de oræ plinæ de nervi în care încearcæ sæ decidæ ce sæ poarte din
øifonierul plin cu haine care nu-i mai plac. Prost dispusæ din cauza
îmbræcæmintei, i se alæturæ fratelui sæu Caleb la masa din bucætærie pentru
a mânca un castron de cereale reci. Mama vorbeøte la telefon în timp ce
încarcæ maøina de spælat vase. Maøina tatælui deja era plecatæ de acasæ, iar
Katie øi-a amintit cæ el primise un telefon pentru a se duce de urgenﬂæ la
serviciu. Nu este nici urmæ de Nancy, sora ei mai mare; probabil a plecat
mai devreme. Este øapte øi ceva iar Nancy are un curs dis-de-dimineaﬂæ.
Mama terminæ convorbirea telefonicæ, frustratæ. “Katie, întâlnirea mea
a fost schimbatæ. Poﬂi sæ-l conduci pe Caleb la autobuz înainte sæ pleci?
Dacæ nu plec acum nu voi mai reuøi sæ ajung la timp din cauza aglomeraﬂiei
de dimineaﬂæ.”
“OK,” mormæi Katie cu gura plinæ, “dar nu pot sæ aøtept autobuzul cu
el. Autobuzul meu pleacæ cu zece minute înaintea lui.”
“Nu-i nimic. Dacæ-l duci pânæ acolo se va descurca el timp de câteva
minute. Ne vedem dupæ meciul de hockey.”
“Ar fi mai bine sæ-ﬂi strângi cærﬂile,” îi spuse Katie fratelui sæu la
câteva minute dupæ plecarea mamei. Nici un ræspuns. “Caleb, trebuie sæ
plecæm!” Nimic. Începe sæ strige: “Caleb!”
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El îøi ia privirea de la desenele animate øi spune: “Ce e?”
“Trebuie sæ plecæm, asta e!” Fuge pânæ la televizor øi îl opreøte.
Caleb se îndreaptæ spre dormitorul sæu ca sæ-øi strângæ cærﬂile, amærât
øi bombænind ceva. Pe teancul de cærﬂi se aflæ învoirea pentru excursia cu
clasa. Seara trecutæ a uitat de ea pentru cæ a ajuns prea târziu acasæ. “O,
nu!” se væitæ izbucnind în lacrimi.
“Acum ce mai ai?” întrebæ Katie. Dupæ ce îi explicæ despre ce este
vorba, aceasta ia învoirea øi o semneazæ, K. Miller.
“E bine ce faci?” întrebæ el cu fricæ.
“Sigur cæ da. Oricum avem aceleaøi iniﬂiale.”
Fuge în staﬂie unde mai avea puﬂin øi pierdea autobuzul. Din autobuz
privi faﬂa micæ øi întunecatæ a lui Caleb. Aræta trist øi singur, pregætindu-se
sæ aøtepte acele zece minute lungi pânæ la sosirea autobuzului lui.
Øcoala este prinsæ într-un vârtej de activitæﬂi. La 16:30 Katie joacæ
hockey. Dupæ meci o vede pe mama ei oprind în parcare. Aleargæ
neræbdætoare spre ea pentru a-i spune toate noutæﬂile zilei, dar mama
vorbeøte la telefon cu tata, organizeazæ activitæﬂile acelei seri. Caleb era
deja la orele suplimentare, dar trebuia sæ termine pe la cinci, aøa cæ mama
se græbeøte sæ o lase pe Katie la orele de pian pentru a ajunge la timp sæ-l
ia pe Caleb. Este chiar în cealaltæ parte a oraøului, iar mama nu va putea
ajunge la timp sæ o ia pe Katie din cauza traficului, aøa cæ va trece tata sæ
o ia în drum spre casæ øi se vor întâlni cu toﬂii la dentist.
Mai târziu, cu aparatul dentar abia strâns, Katie nu prea se simte în
stare sæ mænânce. Ia doar niøte îngheﬂatæ la restaurantul fast-food øi în
timp ce familia ei mænâncæ, ea citeøte câteva pagini dintr-un roman
împrumutat de la o colegæ.
Dupæ o ultimæ oprire pentru a lua o machetæ pentru un proiect la
biologie, familia ajunge acasæ foarte târziu. Au trecut 12 ore de când a
plecat Katie øi acum are teme de fæcut. Lucreazæ din greu în camera ei,
deranjatæ doar de muzica de la casetofon øi de telefoanele dese de la
prieteni. Ia o scurtæ pauzæ pentru a urmæri programul de televiziune preferat
øi bea o cola dieteticæ. Îøi face griji din cauza greutæﬂii. E atât de greu sæ
ræmâi slab.
Pe la ora 11 noaptea a terminat deja treaba øi începe sæ bârfeascæ la
telefon cu prietena ei cea mai bunæ. Când mama strigæ noapte bunæ færæ
sæ deschidæ uøa camerei, Katie nu se deranjeazæ sæ ræspundæ. Este mult
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prea ocupatæ sæ-i spunæ prietenei ei, cu ochii aﬂintiﬂi la poster, cum ar
“muri” pur øi simplu dacæ l-ar vedea în persoanæ.
Katie Miller este un pseudonim, cu toate acestea ea reprezintæ o
întreagæ suitæ de tineri din ziua de astæzi care træiesc împreunæ, øi totuøi
despærﬂiﬂi de familiile lor. Pe nesimﬂite, au ajuns victimele celui mai mare
cal troian dat vreodatæ omenirii. Din foarte multe puncte de vedere suntem
exact ca grecii antici care se îndrægostesc de lucruri ce par a fi valoroase,
corecte øi edificatoare. Se pare cæ nu avem puterea sæ vedem cæ exact
acele lucruri pe care le îmbræﬂiøæm sunt cele care încearcæ sæ ne ucidæ. Nu
este nici un accident faptul cæ în secolul XXI viaﬂa este o continuæ vânætoare
dupæ lucruri care în cea mai mare parte ne înstræineazæ. De ce?
Sæ întoarcem paginile istoriei cu øaizeci de ani în urmæ, undeva în
jurul anului 1945, dupæ cel de-al doilea ræzboi mondial. În mijlocul unei
pæduri frumoase, acolo unde dealurile formeazæ un amfiteatru natural, o
fiinﬂæ extraordinar de frumoasæ se adreseazæ unui mic grup de adepﬂi. Cu
o voce maiestuoasæ øi o staturæ nobilæ, Satana se destæinuie generalilor
sæi. “Familiile!” spuse el cu infatuare pæøind prin faﬂa lor. “Controlez
aproape toatæ aceastæ planetæ, dar nu pot realiza nici mæcar jumætate din
ceea ce vreau din cauza acestor amærâte de familii! Ei bine, trebuie sæ
punem capæt acestei situaﬂii.
Trebuie sæ plænuim cu grijæ pentru cæ, începând cu cæsnicia din Eden,
familiile au îndurat ræzboaie, foamete, insecuritate politicæ øi socialæ. În
mijlocul tuturor acestor revoluﬂionæri care au loc în societate, familiile
continuæ sæ funcﬂioneze. Desigur cæ le-am stricat, dar cu toate acestea
încæ mai rezistæ, oricât ar fi de imperfecte, ca o citadelæ speriatæ dar mæreaﬂæ
care îøi apæræ membrii de miile de cæi ale influenﬂei noastre. Trebuie sæ
schimbæm aceastæ situaﬂie! Familiile nu pot fi eradicate, aøa cæ trebuie sæ
le stricæm puterea de apærare în timp ce læsæm exteriorul intact, astfel
încât aparent totul sæ fie în ordine. Trebuie sæ împræøtiem membrii familiei
în atâtea direcﬂii încât sæ paræ cæ sunt atomi independenﬂi. Da, da, acum
îmi dau seama,” râse el diabolic. “Pentru a aduce la îndeplinire acest plan
este nevoie de toatæ dibæcia øi ræbdarea noastræ pentru a aøtepta timp de
mai mulﬂi ani rezultatele… dar meritæ.
Mai întâi, oferiﬂi-le prosperitate! Prosperitatea a fost mereu aliatul
nostru, iar biserica niciodatæ nu s-a descurcat sub influenﬂa ei. Acum, sæ o
încercæm în familii. Faceﬂi ca modul lor de a gândi sæ se întoarcæ împotriva
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lor. Forﬂaﬂi-i sæ punæ accentul pe educaﬂie. În timp ce acest lucru îi ajutæ
pe termen scurt, nu vor vedea niciodatæ dinﬂii capcanei pe care o întindem
generaﬂiilor urmætoare. Cei care merg acum la facultate sunt bærbaﬂi maturi,
cu vârste ce depæøesc vârsta celor recrutaﬂi pentru ræzboi. Ei cred øi îøi
susﬂin convingerile. Tinerii urmætoarelor generaﬂii nu vor mai fi atât de
norocoøi. Ei vor fi o pradæ uøoaræ, îi vom putea influenﬂa cu uøurinﬂæ atât
prin profesorii lor, cât øi prin colegi.
Væ amintiﬂi cum aproape cæ am distrus copiii lui Israel la graniﬂa ﬂærii
promise? Distracﬂia a deschis calea cætre infidelitate øi acest lucru se va
repeta. Vom folosi noua tehnologie în avantajul nostru øi deøi va fi nevoie
sæ treacæ mai multe generaﬂii pânæ le vom perverti cu totul gusturile, nu
am mai avut niciodatæ un acces atât de mare în casele lor. Nu vom folosi
doar televizorul, ci øi alte cæi de comunicare în masæ. Vom face loc
senzualitæﬂii în reclame, articole øi poze, aøa cum am fæcut în Sodoma.
Privind imaginile ei vor fi schimbaﬂi øi asta færæ ca nici mæcar sæ-øi dea
seama. Ha! Ha! Ha! Îmi place la nebunie,” râse el, iar îngerii cei ræi ascultau
cu admiraﬂie. Atmosfera devine din nou serioasæ, întrucât Satana continuæ:
“Cel mai important lucru este timpul lor. Trebuie sæ inventæm orice sistem
posibil pentru a le consuma timpul. Nu conteazæ dacæ fac lucruri bune sau
rele. Atâta timp cât îi ﬂinem ocupaﬂi, familiile lor vor avea de suferit øi
automat va începe procesul despærﬂirii.
Acum, cu acestea în minte, permiteﬂi-mi sæ væ ofer câteva repere
cronologice. Am plænuit deja totul,” i-a asigurat el. “În primele decenii,
ajutaﬂi-i sæ aibæ succes øi sæ prospere. Cæminele lor sæ semene cu acelea în
care au crescut, dar mai introduceﬂi un element: televizorul. Determinaﬂi-i
sæ se mute în case mai mari øi mai bune în suburbii. Aceste cartiere noi nu
au nici un fel de rædæcinæ; nu existæ nici un bunic sau bunicæ prin preajmæ
care sæ observe mica noastræ pætrundere subtilæ. Un numær mare de femei
au muncit în timpul ræzboiului. Unele au continuat øi dupæ aceea sæ lucreze
cel puﬂin cu jumætate de normæ, iar altele s-au oferit sæ lucreze voluntar în
afara casei.
Fiecare moment furat de la familiile lor este o victorie øi pregæteøte
calea pentru o repetare. Aceastæ generaﬂie este obositæ. Au supravieﬂuit
Crizei, apoi au luptat øi au câøtigat ræzboiul, dar în realitate sunt înfrânﬂi.
Øi-au pierdut tinereﬂea, iar atenﬂia lor se îndreaptæ asupra dorinﬂei de a
træi, cæutând sæ recupereze timpul pierdut. Foarte puﬂini vor fi cei interesaﬂi
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de nedreptæﬂile sociale, cum ar fi segregaﬂia sau drepturile femeii, øi aceasta
va pregæti perfect calea pentru generaﬂia urmætoare care îi va privi ca
ipocriﬂi sau oameni care au eøuat în a se ridica la nivelul libertæﬂii pe care
o proclamæ.
În al doilea deceniu, deja putem deveni mai activi în eforturile noastre.
Acum, cæ graba reconstrucﬂiei s-a dus, vom manipula evenimentele astfel
încât reuøita sæ presupunæ mai multe ore øi mai multæ muncæ. Prin
dezvoltarea cæilor de transport, cælætoriile vor fi mult mai accesibile øi
trebuie sæ facem din deplasærile la depærtare de casæ o parte din serviciu
pentru cât mai mulﬂi oameni, mai ales pentru cei din posturi executive.
Aceøti lideri sunt esenﬂiali. Dacæ ei se conformeazæ, vor trage dupæ ei øi
companiile lor. Nu vedeﬂi unde duc toate?” îøi întrebæ supuøii.
“În graba lor de a recupera timpul pierdut, aceastæ generaﬂie va acumula
ceva de care pærinﬂii lor s-au ferit - datoriile, øi datoriile în combinaﬂie cu
o economie precaræ vor da naøtere familiei moderne cu douæ venituri. În
trecut, nevoia a fost mereu cea care a forﬂat mamele sæ lucreze, dar cele
care lucreazæ acum sunt pionierii unei schimbæri puternice de atitudine.
Aceasta este prima generaﬂie care va pæræsi cæminul pentru a menﬂine mai
degrabæ un stil de viaﬂæ decât viaﬂa.
Familiile trebuie sæ se transforme subtil pentru a se acomoda acestor
schimbæri, øi treptat ‘normele’ de comportament acceptat se vor schimba
øi ele. Familiile mai slabe vor începe sæ se præbuøeascæ sub presiune,
acestea fiind primele roade ale planului nostru.
Apoi va urma un potop de descoperiri øtiinﬂifice care ne vor deschide
noi cæi de atac. Medicina øi tehnicile avansate de care ar beneficia omenirea
dacæ L-ar urma pe Dumnezeu, vor avea ca rezultat pæcætoøi mai sænætoøi.
Dezvoltarea metodelor contraceptive va domina în urmætorul deceniu,
când vom altera atât de tare valorile morale încât oamenii nu-øi vor mai
reveni niciodatæ de sub efect, øi aceasta este exact ceea ce vrem.” Satana
râde, dupæ care continuæ.
“În generaﬂiile anterioare, muzica era un element unificator în familii.
Muzica era o parte din cæmin doar atunci când pærinﬂii cântau la un
instrument sau cântau împreunæ diferite melodii. Mai târziu, chiar øi radioul
era ascultat împreunæ în familie. În trecut, orice lucru îndoielnic era studiat
cu un ochi critic iar schimbarea se producea lent. Acum, în sfârøit, avem
posibilitatea extraordinaræ de a schimba totul øi nu vom rata. Tinerii acestui
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deceniu au fost deja despærﬂiﬂi de pærinﬂii lor pentru cæ au pus øcoala pe
primul loc, atât pentru dezvoltarea educaﬂionalæ cât øi pentru cea socialæ.
Activitæﬂi de interes comunitar cum ar fi dansul, pe vremuri un eveniment
important în familie, a fost cedat øcolii. Un nou deceniu, un nou gen de
muzicæ øi ‘vremurile fericite’ ale rock ’n roll-ului îi vor captiva pe tineri.
Pentru prima datæ muzica, marea forﬂæ unificatoare, va deveni o barieræ
despærﬂitoare între generaﬂii øi, dacæ suntem atenﬂi, poate ræmâne astfel
pentru totdeauna.
Iar televizorul va fi controlat de noi. La început va pærea foarte
nevinovat øi atrægætor. Îl vom læsa sæ creascæ øi sæ înfloreascæ cu programe
distractive øi sofisticate. Aceastæ perioadæ va fi consideratæ “perioada de
glorie” a televizorului, cu multe programe îndrægite, dedicate familiei. Îi
vom conduce pe calea spre distrugere. Procesul lent de corupere va avansa
suficient de mult, chiar øi în aceastæ primæ etapæ, încât foarte puﬂini îøi vor
da seama ce væd. Milioane de oameni o vor iubi pe Lucy, færæ sæ-øi dea
seama cæ este o mitomanæ care calcæ în picioare principiile legii lui
Dumnezeu, în timp ce râd cu poftæ. Cæminul certæreﬂ pe care îl
întruchipeazæ este plin de haz, pentru cæ într-o anumitæ mæsuræ
telespectatorii se identificæ cu el prin experienﬂa lor. Seminﬂele plantate
se vor descurca de minune,” se læuda Satana.
“În cel de-al treilea deceniu vom începe sæ strângem roadele eforturilor
noastre. Tinerii care au crescut færæ disciplina severæ øi privaﬂiunile de
care au avut parte pærinﬂii lor, într-o culturæ care preﬂuieøte mai mult forma
religiei decât substanﬂa ei, nu vor lua în seamæ sistemul de credinﬂe al
pærinﬂilor lor øi vor cæuta împlinire într-un stil de viaﬂæ senzual øi în activism
social. Uniﬂi de aceastæ stare de fapt, mai mult din dezgust decât dintr-o
viziune coerentæ a viitorului, vor îmbræﬂiøa aproape orice concept care
este diametral opus sistemului comportamental ‘normal’ pe care îl væd în
viaﬂa pærinﬂilor øi pe care îl consideræ ipocrit. Muzicæ øi droguri, intimitate
øi comunism alæturi de dragostea liberæ øi libertinaj vor altera preceptele
unei generaﬂii øi modul de a gândi al unei lumi întregi.
Pânæ la jumætatea deceniului, femeile vor lua cu asalt locurile de
muncæ. Creøele vor prolifera. Copiii îøi vor pæræsi pærinﬂii mai repede ca
niciodatæ. Studii efectuate cu superficialitate vor demonstra rezultatele
‘benefice’ ale acestor anturaje. Pe lângæ bone, copiii vor creøte în faﬂa
televizorului, media numærului de ore petrecute în faﬂa acestuia
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ridicându-se la numærul orelor unei slujbe cu normæ întreagæ. În timp ce
pærinﬂii vor petrece din ce în ce mai puﬂin timp cu copiii lor, îøi vor da
seama intuitiv cæ acest lucru este greøit øi de aceea trebuie sæ fim gata sæ
introducem conceptul de timp de calitate pentru a le liniøti conøtiinﬂa
vinovatæ, øi în tot acest timp permitem ca procesul de separare sæ continue.
Vor fi divorﬂuri din beløug øi odatæ cu introducea procedurii de divorﬂ
amiabil, ceea ce odatæ era în mod clar înﬂeles ca un eøec ruøinos, acum
poate deveni o opﬂiune acceptabilæ. Putem prezenta la mii de oameni ideea
de a træi împreunæ. Normal cæ væzând efectele devastatoare ale unui divorﬂ
vor începe sæ se întrebe ce mai conteazæ o bucatæ de hârtie.
Ceea ce trebuie sæ faceﬂi este sæ væ asiguraﬂi cæ tumultul vremurilor se
reflectæ în muzicæ, în filme øi în artæ, toate acestea putând sæ accelereze
lucrurile.” Satana îøi instruieøte demonii: “Depuneﬂi un efort deosebit
pentru a væ asigura cæ nimic nu ræmâne subiect tabu sau în afara limitelor.
Crime terifiante, folosirea drogurilor, imoralitatea øi chiar
homosexualitatea pot fi acum explorate prin astfel de canale, pregætind
minﬂile pentru asalturi viitoare. În spiritul activismului, fiecare trup este
încurajat sæ se ridice øi sæ-øi cearæ drepturile. Curﬂile judecætoreøti sæ
permitæ avortul ca fiind dreptul femeii. Extindeﬂi acest activism øi în biserici
øi vom rævæøi credinﬂe vechi.
Øi pentru a încorona acest deceniu, ispitiﬂi pe cei mai mari lideri din
ﬂaræ sæ calce legea øi apoi sæ mintæ pentru a acoperi fapta. Aduceﬂi fapta în
faﬂa naﬂiunii øi prezentaﬂi fiecare detaliu oribil, astfel încât sæ-øi piardæ
încrederea în oamenii statului, iar guvernul sæ fie forﬂat sæ demisioneze.
Aceasta va produce o atmosferæ de haos øi, în mijlocul furtunii øi al
controversei, oamenii vor descoperi cæ vechile standarde în care se
încrezuseræ au fost înlæturate, læsându-i sæ pluteascæ pe fluxul schimbærilor
culturale.
Vedeﬂi, oamenii vor fi atât de degradaﬂi øi dezgustaﬂi încât vor intra în
cel de-al patrulea deceniu al planului nostru complet inconøtienﬂi de hæul
în care îi vom duce. Revoluﬂia aceasta i-a neliniøtit puﬂin øi trebuie sæ ne
miøcæm încet acum sau s-ar putea sæ devinæ prea conøtienﬂi de pericolul în
care se aflæ øi sæ se întoarcæ la Dumnezeu,” øi scuipæ numele cu dezgust.
“Aduceﬂi timpuri grele asupra lor. Le vor distrage atenﬂia. Aceasta nu
numai cæ va încuraja ambii pærinﬂi sæ munceascæ øi va aduce mai mult
stres, dar este un camuflaj excelent pentru atacul urmætor.
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Acum vom lua forma umanæ pentru a-i seduce sæ pæcætuiascæ øi pentru
a-i împinge spre idolatrie, aøa cum am fæcut cu Israel, dar vom accelera
programul øi vom græbi procesul. Fiecare program de televiziune, orice
revistæ, øi toate panourile publicitare vor abunda de imagini care sugereazæ
gânduri stricate. Încæ nu trebuie sæ fie explicit, pentru cæ foarte mulﬂi vor
cenzura asemenea imagini, dar ne putem transmite mesajul øi prin activitæﬂi
imorale sugerate. Însæ filmele ne vor permite prezentæri explicite øi vom
încuraja producætorii sæ arate astfel de imagini færæ ruøine. De fapt, prin
privire începe sæ cedeze fondul moral al unei societæﬂi. Odatæ ce s-a creat
apetitul pentru astfel de lucruri este nevoie de foarte puﬂin efort pentru a
transforma orice vânzætor de la chioøc sau de la benzinærie într-un peøte
care vinde pætimaøilor reviste cu femei pentru aur øi argint. Sæ vedeﬂi ce
se întâmplæ mai departe,” exaltæ øeful.
“Violenﬂa øi crima vor creøte øi oamenii vor privi øtirile saturate de
crime oribile, ruøinoase, plini de aceeaøi fascinaﬂie bolnavæ pe care o
rezervæ øi filmelor.
ﬁinându-i ocupaﬂi øi îngrijoraﬂi de greul vieﬂii, îndreptaﬂi-le privirea
spre viitor øi puneﬂi în ei speranﬂa deøartæ cæ, atunci când cutare problemæ
se va rezolva, vor putea sæ se liniøteascæ øi vor avea timp. Totul este doar
o iluzie.” Râsul oribil al Satanei ræsunæ peste adunare trimiﬂând fiori tuturor
celor care îl ascultau. “Aceasta nu se va întâmpla niciodatæ, øi pentru a ne
asigura trebuie sæ fim cu un pas înaintea lor punând bazele unui sistem
computerizat de talie internaﬂionalæ care îi va græbi øi mai tare.
Sub povara aceasta inteligentæ nu se vor præbuøi doar cæsniciile slabe,
ci øi cele aparent puternice. Oamenii se vor recæsætori, iar acest lucru va
deveni atât de obiønuit, încât familiile rezultate din cæsnicii multiple vor
adæuga mai mult stres, slæbind øi mai tare øansele de reuøitæ. Pærinﬂii vor
simﬂi din ce în ce mai tare presiunea economicæ de a câøtiga mai mulﬂi
bani øi de a lucra mai mult timp. Oricât ar fi de bunæ educaﬂia pe care o au,
îøi vor dori mai multæ educaﬂie øi astfel îøi vor forﬂa copiii sæ devinæ mari
realizaﬂi. Copiii lor trebuie sæ ajungæ în facultæﬂile cele mai bune, ca sæ nu
fie nevoiﬂi sæ se lupte ca mama øi ca tata. Treptat, facultæﬂile nu vor viza
doar excelenﬂa academicæ, ci øi capacitatea de a conduce în cluburi øi în
competiﬂii sportive. Tinerii vor fi încurajaﬂi sæ participe la tot mai multe
activitæﬂi în afara cæminului øi astfel se pregæteøte cea de-a cincea etapæ a
planului nostru.”
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“Ia priviﬂi ce mare succes vom avea!” strigæ el, iar îngerii cei ræi se
prind cu mândrie de fiecare cuvânt. “Nu a trecut nici mæcar jumætate de
secol în planul nostru mæreﬂ øi deja vedem rezultate uimitoare. Sunt prea
hærﬂuiﬂi øi græbiﬂi sæ fie în stare sæ opunæ rezistenﬂæ! Se vor adapta situaﬂiilor
de stres øi se vor mândri în mod aproape pervers cu capacitatea lor de a fi
copleøiﬂi de muncæ. Acum este timpul sæ mærim pasul,” chicoteøte cu
ræutate Satana, øi-i întærâtæ øi mai tare. “Naøterea societæﬂii de internet va
pærea o binecuvântare pentru aceste persoane græbite care acum nu trebuie
doar sæ ræspundæ celor din jur, dar øi numeroaselor scrisori, telefoane,
email-uri. Timpul este arma pe care o vom folosi împotriva lor. Chiar øi
cataloagele øi fluturaøii din cutia poøtalæ ne ajutæ. Daﬂi-le servicii de
aøteptare a apelurilor, astfel încât atunci când sunt întrerupﬂi de un telefon,
întreruperea lor sæ mai aibæ încæ o întrerupere. E revoltætor, nu?” întrebæ
Satana, iar supuøii sæi dau din cap aprobator.
“Familiile vor fi atât de ocupate încât cei doi vor fi ca douæ vapoare
trecând unul pe lângæ altul în noapte. Færæ timp pentru intimitate adeværatæ,
nevoile lor nesatisfæcute îi vor împinge spre orice cale de împlinire. Copiii
cærora li se oferæ mâncare, haine øi sute de jucærii se vor simﬂi ca niøte
orfani în propria casæ. Privaﬂi de atenﬂia iubitoare a pærinﬂilor, care ar trebui
sæ fie dreptul lor prin naøtere, sunt læsaﬂi sæ se îngrijeascæ singuri øi petrec
din ce în ce mai mult timp cu prietenii lor – totul din cauzæ cæ mama øi
tata sunt prea ocupaﬂi.
În al øaselea deceniu, familia, cândva un fundament al societæﬂii, se
va præbuøi øi odatæ cu ea va începe sæ se dærâme øi civilizaﬂia. O, dar
‘familia’ încæ mai dæinuie, însæ este ca un pom putrezit în interior, nu mai
are putere øi tot ce ræmâne este exteriorul. Acum totul este acceptabil, în
afaræ de standardele biblice învechite, øi asta este exact ce vrem.” Satana
zâmbeøte satisfæcut. “Puﬂinii care încæ se mai ﬂin de asemenea antichitæﬂi
sunt priviﬂi ca fanatici dezechilibraﬂi psihic sau reduøi, demni de milæ sau
uræ din partea membrilor mai luminaﬂi ai societæﬂii.
Tinerii confuzi ai anilor ‘60 au crescut o generaﬂie øi mai confuzæ de
copii cinici øi pesimiøti care, la rândul lor, vor reuøi sæ creascæ tineri la fel
ca øi pærinﬂii lor sau poate øi mai depærtaﬂi de copiii lor. Aceastæ generaﬂie
de pærinﬂi va primi un strigæt de trezire inimaginabil. Aceøti copii vor
începe sæ manifeste o asemenea ostilitate faﬂæ de pærinﬂii lor øi faﬂæ de
ceilalﬂi, aceeaøi pe care o manifestæ societatea faﬂæ de ei. Dar nu væ
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îngrijoraﬂi, nu se vor trezi,” asiguræ audienﬂa marele lider. “Nici mæcar nu
vor înﬂelege cauzele.”
“Vedeﬂi, dacæ îi îndepærtæm pe copii de pærinﬂi la o vârstæ fragedæ,
aceøtia sunt privaﬂi de privilegiul unei copilærii inocente. Pærinﬂii cærora le
pasæ doar sæ nu fie deranjaﬂi de copii le oferæ acestora toate capcanele
succesului, toate jucæriile imaginabile pentru a se distra, læsându-i singuri,
færæ cineva care sæ-i îndrume øi sæ-i ajute cu problemele lor. E de mirare
cæ aceøti copii privesc lumea ca pe un loc ostil?” rânjeøte el. “Este de
mirare cæ îi putem convinge cu uøurinﬂæ sæ urmæreascæ filme care nu sunt
demne sæ fie arætate în iad øi joacæ jocuri video gândite de cei mai inventivi
dintre diavolii noøtri? Mai mult, nu este foarte clar øi ræspicat mesajul cæ
mama øi tata sunt niøte ticæloøi pentru cæ vor omorî milioane øi milioane
de copii nenæscuﬂi într-un mæcel de proporﬂii atât de mari încât centrele
naziste de exterminare vor aræta îngæduitoare?” spuse el cu un râs sarcastic.
Demonii sæi erau vræjiﬂi de planul grotesc ce se prezenta înaintea ochilor lor.
“Evreii, vânaﬂi atât de brutal în timpul ræzboiului din Europa, vor pæstra
amintirile în memoria colectivæ din generaﬂie în generaﬂie. Cu toate acestea,
îi vom pæcæli atât de tare pe pærinﬂii moderni încât, în timp ce le pare ræu
de soarta evreilor, vor fi ferm convinøi cæ uciderea a de øase ori mai mulﬂi
copii nu va avea nici un efect asupra generaﬂiilor viitoare. Apoi, când
copiii se ridicæ împotriva pærinﬂilor lor sau a colegilor øi îi omoaræ, aceiaøi
pærinﬂi care au manifestat desconsiderare totalæ faﬂæ de viaﬂa umanæ vor fi
atât de pæcæliﬂi încât vor fi uimiﬂi de faptul cæ aceøti copii nu au nici un fel
de respect faﬂæ de viaﬂa altor fiinﬂe umane”.
“Vedeﬂi,” explicæ Satan, “færæ un reper moral - pentru cæ l-am distrus
de mult - lucruri respinse odinioaræ, acum nu numai cæ vor fi tolerate, ba
chiar socotite normale. Acum treizeci de ani, politicienii plæteau scump
pentru indiscreﬂiile publice, dar nu øi acum. Minciuna øi adulterul vor fi
træsæturi mai mult decât tolerate la persoanele publice. Societatea va avansa
atât de tare încât acum preøedintele Statelor Unite ale Americii se poate
deda la cele mai dezgustætoare acte în timp ce va ridica minciuna la rang
de virtute. Populaﬂia va întâmpina acest comportament ridicând din umeri
øi nimic mai mult. Una dintre înøelætoriile noastre cele mai eficiente va fi
sæ-i fac sæ creadæ cæ toatæ lumea o face. Vor cædea în cursa de a crede cæ
nu prea conteazæ caracterul. Poﬂi avea succes øi færæ el. Ceea ce conteazæ
cu adeværat este stilul. Moralitatea va decædea, fiind jertfitæ pe altarul
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plæcerii. Pentru cæ, vedeﬂi voi, adeværata problemæ în condamnarea
pæcatelor publice este cæ foarte mulﬂi fac asemenea lucruri în ascuns øi
mult mai mulﬂi care nu au fost destul de curajoøi sæ o facæ, au poftit în
inima lor.” Se opreøte sæ-øi întrebe adepﬂii. “Înﬂelegeﬂi?” Aceøtia dau
viguros din cap aprobator. “Atunci voi continua. Distracﬂia va ajunge la
culmi cu incredibil de multe posibilitæﬂi de alegere. Vor avea veøti non-stop
prin televizor sau Internet. Publicaﬂii de toate formele øi pe toate gusturile,
chiar øi cærﬂi de citit pe Internet, vor fi foarte accesibile. Vor putea lua
înregistræri cu orice film, despre orice subiect, færæ nici o limitæ sau
restricﬂie. Odatæ cu apariﬂia Internet-ului nu va mai fi nevoie nici mæcar sæ
se deplaseze la magazin pentru a obﬂine imaginile obscene pe care øi le
doresc. Prin Internet îi putem corupe chiar øi la serviciu. Oricine are un
computer va fi capabil sæ înregistreze ore întregi de material cu, sæ spunem,
conﬂinut îndoielnic,” spuse el cu un rânjet de satisfacﬂie.
“În cel de-al øaptelea deceniu, societatea øi guvernul, ambele construite
pe fundaﬂia unor familii øubrede, se vor afla în curs de præbuøire. Acum
nu mai putem face mai mult, dar staﬂi deoparte, bucuraﬂi-væ de priveliøte
øi anticipaﬂi recolta. Dacæ ne facem treaba cum trebuie, øi øtiu cæ o vom
face,” spuse el aruncând o privire înfricoøætoare demonilor, “familiile,
færæ nici un refugiu în astfel de timpuri confuze, vor fi distruse iar noi ne
vom putea exercita controlul total asupra balamucului care ræmâne în urmæ.
Astfel, prieteni, victoria poate fi obﬂinutæ în mai puﬂin de øaptezeci de ani
- într-o viaﬂæ de om.” Satana fæcu un semn cu mâna, dupæ care îøi încheie
marea cuvântare øi privi triumfætor asupra audienﬂei atente.
O mânæ timidæ se ridicæ din spatele mulﬂimii. “Preamærite lider,” începu
cu ezitare un admirator, “oamenii care mi-au fost daﬂi mie nu vor cædea în
aceastæ cursæ. Îi am pe cei cu adeværat religioøi,” bombæni plin de ræutate.
“Te îngrijorezi din cauza lor?” ræspunse marele lider. “Nu ai de ce;
sunt la fel de creduli ca øi ceilalﬂi, dar oricum am ceva deosebit pentru ei.
În timp ce-i ademenim pe oamenii lumeøti sæ fie ocupaﬂi cu visurile lor,
faceﬂi ca membrii bisericii sæ fie ocupaﬂi cu fapte bune: prea ocupaﬂi cu
evanghelizarea, ocupaﬂi cu îndatoririle pastorale, prea ocupaﬂi cu activitæﬂile
bisericeøti, prea ocupaﬂi cu controversele teologice øi cu activitæﬂile sociale.
Nu conteazæ cæ sunt activitæﬂi bune”. “Doar asiguræ-te,” ordonæ demonului,
“cæ nu au nici mæcar o secundæ liberæ. Vezi sæ nu aibæ timp sæ se gândeascæ
la viaﬂa lor, sæ nu aibæ timp sæ contemple sau, øi mai ræu, sæ vorbeascæ cu
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Dumnezeu,” ræbufni el extrem de agitat. Revenindu-øi continuæ: “Øi astfel,
prietenii mei, mergeﬂi cu legiunile voastre spre victorie.”
Cu trecerea timpului, ecourile acestei întâlniri s-au pierdut, læsându-ne
sæ analizæm doar rezultatele. Træim în cel de-al øaptelea deceniu al planului
întocmit de diavol øi dupæ pærerea mea a avut mai mult succes decât a
visat vreodatæ. Familiile din ziua de astæzi nu sunt decât o umbræ a ceea
ce ar fi trebuit sæ fie. Timpul petrecut în familie este un concept aproape
stræin. Chiar øi cina este un obicei de mult apus în majoritatea caselor, iar
în cele în care mai existæ acest obicei, cina este luatæ în faﬂa televizorului.
Întâlnirile de la sfârøitul sæptæmânii au dispærut treptat, din moment ce
membrii familiei sunt împræøtiaﬂi pe tot continentul.
Nesiguranﬂa pærinﬂilor în legæturæ cu serviciul a trecut de la grija pentru
educaﬂia copiilor lor la ciudæﬂenie. Unii pærinﬂi chiar angajeazæ experﬂi
care sæ le testeze copiii, nu pentru facultæﬂi faimoase ci pentru grædiniﬂe
prestigioase! Oare chiar am înnebunit? Unii pærinﬂi au mers atât de departe
pe acest drum încât cred cæ fiecare acﬂiune din viaﬂa copilului lor trebuie
plænuitæ cu scopul final de a ajunge la Harvard sau Yale.
Materialismul distruge atât lumea cât øi cæminele ce pretind a fi
creøtine. Am stat în case în care øifonierele sunt atât de pline încât nu mai
au unde pune o hainæ. Personal am numærat douæzeci øi cinci de perechi
de pantofi în camera fetiﬂei unei astfel de familii øi am vizitat o casæ în
care am admirat cel mai frumos set de vase de porﬂelan pe care l-am væzut
vreodatæ, doar pentru a fi informat cæ: “Noi nu mâncæm din astea. Le-am
cumpærat ca sæ se potriveascæ cu draperia.” Aceste persoane sunt atât de
dragi inimii mele pentru cæ îmi amintesc de viaﬂa pe care am dus-o øi eu.
Sæ fi væzut casa øi lucrurile mele acum câﬂiva ani.
Mi-a ræmas în minte o familie foarte frumoasæ. Erau atât de stresaﬂi
de grijile vieﬂii øi complet absorbiﬂi în efortul de a gæsi o cale pentru a
petrece mai mult timp cu copiii lor. Ca ræspuns la strigætul lor pentru
ajutor i-am întrebat ceva:
“Munciﬂi, nu-i aøa?” am întrebat-o pe soﬂie.
“Da,” a ræspuns aceasta.
“Øi aveﬂi douæ maøini, nu?” Ambii au dat din cap. “Aveﬂi o casæ mare
øi frumoasæ, corect?”
“Aøa e,” ræspunse soﬂul.
“Iar casa este foarte frumos mobilatæ, nu-i aøa?”
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“Da, întotdeauna cumpæræm doar lucruri de calitate,” a recunoscut
soﬂia.
“Øi cu toate acestea îmi spuneﬂi cæ nu aveﬂi timp sæ væ creøteﬂi copiii
pentru Dumnezeu.”
“Exact aøa suntem,” recunoscu bærbatul familiei.
“Ei bine, iatæ ce vom face. Soﬂia ta trebuie sæ-øi dea urgent demisia.
Vindeﬂi a doua maøinæ øi mobila scumpæ. Vindeﬂi-væ casa øi folosiﬂi banii
pentru a væ muta la ﬂaræ unde sæ væ cumpæraﬂi o casæ mai micæ sau puteﬂi
cumpæra doar o bucatæ de teren unde sæ træiﬂi într-o casæ mobilæ.”
Aveam un alt motiv pentru a-i muta la ﬂaræ. Este mult mai uøor sæ auzi
glasul lui Dumnezeu într-un ambient natural unde sunt mai puﬂine lucruri
care sæ-ﬂi distragæ atenﬂia, dar acolo pot gæsi o experienﬂæ pe care o pot
avea oriunde, dacæ sunt dispuøi. La ﬂaræ este mai importantæ starea de
spirit decât locuinﬂa. Foarte multe persoane s-au mutat la ﬂaræ øi nu s-au
simﬂit mai bine decât la oraø. De ce? Pentru cæ este mult mai uøor sæ faci
o schimbare exterioaræ, adicæ sæ faci din viaﬂa la ﬂaræ religia ta, în loc sæ o
vezi ca un mijloc de a umbla cu Hristos. Pentru mulﬂi, devine un substitut
pentru adeværata religie pe care o cautæ. Nu, nu trebuie ca toatæ lumea sæ
se mute în sælbæticie, ci trebuie ca toatæ lumea sæ aibæ o experienﬂæ ca
cea din sælbæticie.
“Fæ tot ce este necesar”, l-am încurajat pe soﬂ. “Doar asiguræ-te cæ nu
faci datorii. Apoi poﬂi reduce munca la minim øi astfel vei gæsi timpul
necesar pentru a-l petrece cu familia ta.”
Când am terminat, expresia feﬂei le era schimbatæ. Am lovit la rædæcina
sistemului lor de valori. Vor fi de acord sæ træiascæ într-o rulotæ, dacæ era
nevoie? Au plecat, luptându-se sæ înﬂeleagæ ce ideal îøi doreau mai mult.
Familiile din ziua de azi sunt fragmentate pentru cæ aøa le-am permis
sæ fie. Am crezut minciuna diavolului cæ trebuie sæ facem anumite lucruri
øi sæ strângem o anumitæ sumæ de bani, pentru a oferi copiilor noøtri stilul
de viaﬂæ pe care consideræm cæ îl meritæ. Suntem niøte proøti dacæ ne
înøelæm cu ideea cæ lucrurile sunt mai importante pentru ei decât timpul
petrecut cu noi.
Cum este cæminul tæu? Te græbeøti sæ pleci de acasæ dimineaﬂa pentru
ca toatæ ziua sæ te zbaﬂi în van? Te simﬂi de parcæ ai fi mama taximetristæ
care duce copiii la medic, la øcoalæ, la piesele de teatru de la øcoalæ, acasæ
la prieteni? Cât de des te-ai luptat cu nesfârøite teme date copiilor ca ræspuns
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la cerinﬂele pærinﬂilor pentru o educaﬂie mai bunæ, øi ﬂi-ai dat seama cæ
acestea te jefuiesc de fapt, pe tine øi pe copilul tæu de bucuria timpului
petrecut împreunæ? Mai este timp pentru a fi o familie? Øtii ce se întâmplæ
în inima copilului tæu?
Dacæ ræspunsurile tale la întrebærile de mai sus nu sunt tocmai cele pe
care ﬂi le-ai fi dorit, înseamnæ cæ familia ta a cæzut victimæ planului
diavolului. Tot ceea ce trebuie sæ facæ pentru a-øi atinge scopul este sæ væ
despartæ unul de celælalt. Vrea sæ væ despartæ ca pe niøte atomi
independenﬂi. Doar tu te poﬂi opune acestui plan øi secretul este sæ te opreøti
øi sæ nu-i mai faci jocul. Niciodatæ sæ nu te mai prinzi într-o astfel de horæ,
indiferent cât de tentant ar fi. Când tu îi faci jocul, el face regulile øi astfel
tu vei pierde mereu.
Satana a manipulat vieﬂile în aøa fel încât opﬂiunile noastre sæ paræ
limitate, dar aceasta este mai mult o iluzie decât un adevær. Întreabæ-L pe
Dumnezeu ce trebuie sæ faci. Descoperæ care este planul Lui pentru familia
ta øi apoi stræduieøte-te sæ realizezi planul Sæu, indiferent cât de tare te vei
îndepærta de vechiul tæu fel de a fi. Aceasta este cheia pentru a deschide
braﬂele lui Dumnezeu pentru a te binecuvânta. Arætându-ﬂi disponibilitatea
de a acﬂiona atât cât ﬂi-a fost descoperit, fii sigur cæ El îﬂi va îndruma paøii.
Pericolul pentru familiile intacte care merg la bisericæ este foarte greu
de perceput. Coautorii mei au vizitat de curând o bisericæ ale cærei familii
aveau toate semnele clasice ale unui pericol iminent. Mi-au spus în câteva
cuvinte despre ce era vorba.
“Fiica noastræ, Ellen, a mers la grupul de vârsta ei, dar øi mama ei a
mers alæturi de ea pentru cæ le place sæ stea împreunæ. Grupa pentru copii
cu vârstele cuprinse între nouæ øi doisprezece ani studia viaﬂa lui Iosif, iar
instructoarea lor i-a întrebat cum s-ar simﬂi dacæ ar fi despærﬂiﬂi de pærinﬂii
lor la o vârstæ fragedæ, ca cea a lui Iosif. Ræspunsuri mormæite veneau din
toate pærﬂile iar vocile care se impuneau spuneau cæ abia aøteaptæ sæ scape
de pærinﬂii lor. Ellen s-a simﬂit jignitæ, chiar dacæ am aflat acest lucru abia
mai târziu. Îøi iubeøte familia øi pærinﬂii. Cu siguranﬂæ cæ acestor copii nu
numai cæ nu le plæceau cæminele lor, dar îøi priveau pærinﬂii cu uræ. Aceøti
pærinﬂi pierduseræ inimile copiilor lor la vârsta de doisprezece ani, inimi
pe care nici mæcar nu le cunoøteau!”
De ce sunt aceøti copii despærﬂiﬂi de pærinﬂii lor la o vârstæ atât de
fragedæ? Probabil pentru cæ nu-i væd pe mama øi pe tata fæcând acele
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alegeri decisive de a-øi proteja familia, de a-øi pune copiii pe primul loc,
de a-øi petrece timpul necesar stabilirii unei legæturæ de la inimæ la inimæ.
Din punct de vedere material, aceøti copii au tot ce este mai bun, dar din
perspectiva Cerului aceøtia sunt cei mai amærâﬂi øi demni de milæ. Trist,
nu-i aøa? Øi totuøi se întâmplæ în aproape toate cæminele øi în toate bisericile
pe care le vizitez. Aceiaøi pærinﬂi care ignoræ orbeøte toate semnele de
pericol se vor trezi confruntându-se cu niøte tineri rebeli øi atunci vor
spune: “I-am dus la bisericæ. Am fæcut tot ce am putut, acum cred cæ
trebuie sæ las totul în voia Domnului,” de parcæ Dumnezeu ar fi fost de
vinæ pentru eøecurile lor.
Ei bine, probabil cæ te întrebi ce s-a întâmplat cu familia care se lupta cu
o decizie. Nu mai auzisem nici o veste de la ei de mult timp, dar câteva luni
mai târziu ne aflam prin zonæ, aøa cæ ne-am decis sæ le facem o vizitæ surprizæ.
Se læsase deja întunericul când am ajuns în faﬂa casei lor. Bærbatul monta o
altæ uøæ. A privit înspre noi øi a ræmas uimit. Nu se aøtepta sæ ne vadæ.
Cuvintele nu sunt destul de expresive pentru a exprima ce am simﬂit
când am intrat în casa lor. Era o pace desævârøitæ øi un spirit de unitate
între soﬂ øi soﬂie cum nu se pot descrie. Copiii aveau o atitudine vizibil
îmbunætæﬂitæ faﬂæ de ultima datæ când ne-am væzut. “Ce s-a întâmplat?”
am reuøit sæ întreb.
“Am început sæ petrecem mai mult timp împreunæ, Jim, ca o familie,
sæ studiem øi sæ ne rugæm împreunæ,” øi un zâmbet larg îi luminæ faﬂa.
“Øi ce este cu uøa nouæ?”
“Aranjæm casa pentru cæ vrem sæ o vindem.”
Familia aceea luase o decizie. Au hotærât sæ punæ familia pe primul
plan, înainte de orice altceva, iar familia lor reflecta începutul unei recolte
de fericire.
Sæ væ spun despre Cindy, pentru cæ ea este un exemplu de curaj øi
hotærâre de care este nevoie pentru a reuøi în aceastæ aventuræ.
În august 1996, patru cai cu patru cælæreﬂi se îndreptau spre o cabanæ
care se afla la numai un kilometru depærtare. Cindy Parolin, în vârstæ de
treizeci de ani, cælærea alæturi de trei dintre fiii ei pentru a se întâlni cu
tatæl lor øi cu fiul de zece ani la o cabanæ, ca sæ petreacæ o vacanﬂæ în
naturæ. Caii au început sæ se comporte foarte ciudat. Deodatæ o pisicæ
sælbaticæ a særit la Steven, în vârstæ de øase ani. Calul s-a speriat iar copilul
a cæzut din øa. Imediat pisica sælbaticæ l-a apucat de cap. Cindy strigæ:
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“Vin Steven!” øi rupând o creangæ dintr-un copac din apropiere, îi særi în
ajutor. A început sæ loveascæ pisica, pentru ca sæ lase copilul, dar aceasta
o apucæ de braﬂ. L-a împins øi s-a aruncat asupra pisicii, punând-o la pæmânt
în timp ce i-a strigat pe copiii mai mari sæ îl ia pe Steven øi sæ aducæ
ajutoare. David, de treisprezece ani øi Melissa, de unsprezece ani, au
ascultat. Øi-au ridicat fratele grav rænit øi au mers mai mult de o milæ
înapoi, la locul unde îøi læsaseræ maøina. Ajunøi aici, l-au rugat pe Jim
Manion sæ-i ajute. Acesta a apucat o puøcæ øi a fugit sæ-i salveze.
Ajungând la faﬂa locului, dupæ o fugæ nebunæ cu camioneta, au gæsit-o
pe doamna Parolin grav rænitæ, dar încæ stætea triumfætoare deasupra pisicii
sælbatice. Trecuse o oræ întreagæ de la începerea luptei. Cindy avea doar
un metru øi øaizeci înælﬂime, iar pisica sælbaticæ ce cântærea mai puﬂin de
treizeci de kilograme, pærea cæ a petrecut întreaga oræ încercând sæ o
oboseascæ. Încæ neinteresatæ de soarta ei, întrebæ dacæ sunt bine copiii.
Aflând cæ sunt bine, femeia s-a liniøtit. “Acum mor” a spus ea salvatorului,
cæzând în inconøtienﬂæ.
Manion a reuøit sæ tragæ în animal øi sæ-l ræneascæ în timp ce fugea,
dar Cindy Parolin a murit din cauza rænilor, înainte sæ ajungæ la spital.
Øi-a sacrificat de bunæ voie viitorul, visele, ﬂelurile øi propria viaﬂæ pentru
copilul ei, câøtigând titlul de pe prima paginæ din ziar: “Cea mai curajoasæ
mamæ din lume.”
Multora dintre noi ne place sæ credem cæ, dacæ am fi puøi în aceeaøi
situaﬂie, ca pærinﬂi am acﬂiona la fel de curajos ca øi Cindy, dar avem
dovada cæ puﬂini, chiar foarte puﬂini dintre noi ar face acest lucru cu
adeværat. Biblia spune: “Fiﬂi treji øi vegheaﬂi! Pentru cæ potrivnicul vostru,
diavolul, dæ târcoale ca un leu care ræcneøte øi cautæ pe cine sæ înghitæ”
(1Petru 5:8).
Pe cine ﬂinteøte un prædætor? Întotdeauna cautæ pe cei mai slabi, de
obicei pe cei mai tineri. Umblæ dupæ copiii voøtri. Vrea sæ væ distrugæ
turma øi sæ væ împræøtie copiii, sæ îi îndepærteze de voi unde pot cædea
mai lesne pradæ înøelætoriilor lui øi unde îi poate ucide mai uøor. Dacæ ai
impresia cæ exagerez, priveøte la familiile din jurul tæu. Sunt bune? Sunt
unite în dragoste øi simpatie? Sau sunt familii cu atomi independenﬂi,
împræøtiaﬂi ici, colo? Copiii se ridicæ împotriva autoritæﬂii pærinﬂilor øi
protesteazæ? Adolescenﬂii sunt prea ocupaﬂi cu vieﬂile lor pentru a petrece
timp suficient acasæ cu mama øi cu tata? Familia ta este prea ocupatæ
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pentru a mai fi o familie? Ce îﬂi spune Duhul lui Dumnezeu? Sunt anumite
lucruri pe care trebuie sæ le schimbi pentru a putea rezista atacurilor celui
ræu? Acﬂioneazæ acum, înainte de a distruge ceva ce este atât de preﬂios
pentru tine. Urmeazæ îndemnul Bibliei: “Împotriviﬂi-væ lui (diavolului)
tari în credinﬂæ…” (1 Petru 5:9).
Da, aceastæ bætælie te va costa ceva. Preﬂul este la fel de mare ca cel al
lui Cindy. Te va costa dorinﬂele tale. Înseamnæ cæ trebuie sæ renunﬂi la
ambiﬂiile tale. Pe drumul simﬂului datoriei øi al lepædærii de sine nu poﬂi
anticipa faima sau averea. Va trebui sæ mori pentru a-ﬂi salva copiii, sæ
mori în sens literal, øi sæ træieøti doar pentru a asigura viitorul celor mici.
Te-am înspæimântat? Moartea este un preﬂ mult prea înfricoøætor de
plætit? Dacæ nu, eøti dispus sæ mori pentru familia ta aøa cum a fæcut-o
Cindy pentru familia ei? Eøti dispus sæ duci aceastæ luptæ pânæ la capæt
pentru a-ﬂi salva copiii? Dacæ da, vino cu mine pentru a explora noi cæi de
a-ﬂi transforma cæminul într-o fortæreaﬂæ atât de puternicæ øi de mæreaﬂæ
încât nu vei avea motive sæ te temi de ræcnetele unui duøman deja învins.
Fie ca Dumnezeu sæ-øi aducæ la îndeplinire planurile cu familia ta, în
timp ce ne dæm seama cæ a sosit timpul sæ devenim o familie. Aceasta
este cheia inimii copiilor voøtri, indiferent care ar fi vârsta lor.
ACTIVITÆﬁILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 9
Duminicæ:
Timp pentru rugæciune: Astæzi este o zi de analizæ sinceræ øi, pentru
cæ acesta este un subiect atât de apropiat øi de drag inimii noastre, este
imposibil sæ fii obiectiv despærﬂit de harul Domnului. În timp ce comunici
cu Dumnezeu în aceastæ dimineaﬂæ, cautæ înﬂelepciunea Sa øi roagæ-L sæ
te inspire ca sæ øtii care este planul Sæu cu familia ta.
Activitate: Citeøte “Atomi independenﬂi”. Gândeøte-te la cum se aplicæ
la tine conceptul prezentat, dacæ ai o familie, sau eøti pe cale sæ întemeiezi
un cæmin, dacæ ﬂi-ai pierdut familia prin moarte sau despærﬂire, sau chiar
dacæ au crescut copiii. Toﬂi facem parte dintr-o familie, chiar dacæ este
alcætuitæ dintr-o singuræ persoanæ – tu. Ai simﬂit atacul diavolului?
Meditaﬂie: Majoritatea ar muri pentru a salva viaﬂa unuia dintre copii
sau a soﬂiei. Ai fi dispus sæ îﬂi laøi visele øi ﬂelurile tale sæ moaræ, astfel
încât aceøtia sæ træiascæ dupæ voia Domnului?
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Luni:
Timp pentru rugæciune: Procesul schimbærii este treptat, iar succesul
nu vine la cei care încearcæ sæ facæ schimbæri majore peste noapte, ci mai
degrabæ vine la cei care au plænuit viitorul cu grijæ øi cu rugæciune.
Activitate: ﬁine o evidenﬂæ a activitæﬂilor fæcute astæzi în familie. Nu
triøa ca sæ nu creøti timpul acordat în mod normal familiei. Noteazæ atât
timpul petrecut cât øi activitatea, fæcând un dosar scris pentru a servi ca
referinﬂæ mai târziu.
Meditaﬂie: Ce ﬂi-a plæcut cel mai mult din timpul petrecut împreunæ? De
ce?
Marﬂi:
Timp pentru rugæciune: Astæzi cautæ alinare la Dumnezeu. S-ar putea
sæ te simﬂi oarecum neajutorat sau deznædæjduit din cauza situaﬂiei în care
te afli, dar Dumnezeu øtie ce înseamnæ sæ ai o familie ruptæ øi dispersatæ.
El nu consideræ cæ nu avem øanse, øi în iubirea øi mila Sa, te-a atras mai
aproape de El. Îﬂi va aræta ce trebuie sæ faci.
Activitate: Folosind evidenﬂa pe care ai ﬂinut-o cu timpul petrecut
alæturi de familie, separæ timpul petrecut pe drumurile dintre activitæﬂi de
timpul pentru lucrærile prin casæ øi uitatul la televizor. A fost vreun moment
petrecut singuri, poate doar stând de vorbæ? Existæ vreun loc în programul
tæu care sæ poatæ permite mai mult timp petrecut împreunæ?
Miercuri:
Timp pentru rugæciune: Încearcæ sæ te înfæﬂiøezi înaintea Tatælui tæu
ceresc færæ o idee fixæ a ceea ce ai nevoie øi lasæ-L pe El sæ îﬂi îndrume
gândurile asupra lucrurilor care trebuie schimbate.
Activitate: Cu inspiraﬂia dobânditæ în timpul rugæciunii de dimineaﬂæ,
ia foaia cu evidenﬂa timpului øi gândeøte-te cum ai vrea sæ fie de fapt. Ce
trebuie schimbat sau chiar eliminat, pentru a permite acest lucru?
Meditaﬂie: Eøti dispus sæ renunﬂi la aceste lucruri? Dacæ da, fæ-o astæzi.
Joi:
Timp pentru rugæciune: Adu pe membrii familiei tale înaintea lui
Dumnezeu rugându-L sæ væ ajute sæ plænuiﬂi cæi de a petrece mai mult
timp împreunæ, într-un mod accesibil tuturor.
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Activitate: Încearcæ sæ discuﬂi cu fiecare membru al familiei într-un
anumit moment al zilei. Încearcæ sæ afli ce ar dori ei sæ facæ în timpul
acestor momente de pærtæøie. Dacæ aveﬂi copii la vârsta adolescenﬂei, nu
fiﬂi surprinøi dacæ ræspunsurile lor vor pærea neinteresate. În fond, probabil
cæ au petrecut ani de zile tânjind dupæ atenﬂia ta. Nu, este posibil sæ nu fie
prea încântaﬂi de ideea de a participa dacæ nu le dovedeøti cæ îﬂi pasæ cu
adeværat de ei. Primul pas este sæ afli ce le-ar plæcea sæ facæ.
Meditaﬂie: Ai fost surprins de vreun lucru pe care l-ai auzit astæzi de
la familia ta? Vorbeau liber sau trebuia sæ fie întrebaﬂi?
Vineri:
Timp pentru rugæciune: În aceste momente intime cu Dumnezeu
îndreaptæ-ﬂi privirea spre viitor. Vom petrece urmætoarele trei sæptæmâni
aducând familiile noastre pe drumul cel bun. Sper ca mæcar câteva dintre
ideile pe care le vom prezenta sæ-ﬂi fie familiare. Altele s-ar putea sæ fie
noi nouﬂe. La sfârøit, nu vei realiza nimic valoros în afaræ de comuniunea
cu Dumnezeu. Ia hotærârea acum de a-L læsa pe El sæ conducæ acest proces.
Activitate: Scrie pe o foaie de hârtie toate lucrurile pe care le-ai învæﬂat
din activitæﬂile acestei sæptæmâni. Mai scrie øi ﬂelurile tale øi preferinﬂele
tuturor. Pune la loc sigur foaia originalæ care aratæ cât timp ai petrecut cu
familia ta. Îﬂi va folosi mai târziu.
Meditaﬂie: Gândeøte-te la cele mai frumoase amintiri din copilærie.
Ce fæcea ca acele momente sæ fie aøa deosebite?
Sâmbætæ:
Timp pentru rugæciune: În aceastæ sæptæmânæ am privit la problemele
din familiile noastre, øi este uøor mai ales ca pærinﬂi sæ ne pedepsim pentru
eøecuri. Începând de mâine vom privi spre viitor. Soluﬂiile care ne stau
înainte s-ar putea sæ fie grele dar în acelaøi timp benefice. Plænuieøte astæzi
pentru a face ceea ce apostolul Pavel spune: “Fraﬂilor, eu nu cred cæ l-am
apucat încæ; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea, øi
aruncându-mæ spre ce este înainte, alerg spre ﬂintæ, pentru premiul chemærii
cereøti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus” (Filipeni 3:13, 14).

217

Viaﬂæ din beløug

CAPITOLUL 10

Timp pentru familie
“El va întoarce inima pærinﬂilor spre copii, øi inima copiilor spre
pærinﬂii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, sæ lovesc ﬂara cu blestem!”
(Maleahi 4:6)
ﬁELUL CAPITOLULUI
Dacæ ai o familie sau intenﬂionezi sæ întemeiezi una, øtii cæ nu este uøor
sæ reuøeøti, dar oricine poate avea succes dacæ îøi doreøte. Pentru ca o
familie sæ existe cu adeværat este nevoie sæ investeøti mult timp.
Aceasta este povestea lui Mark:
“Uøa se deschise cu un scârﬂâit jalnic de protest urmat de o bufnituræ
puternicæ. Dacæ aø fi fost destul de bætrân pentru astfel de gânduri, aø fi
recunoscut cæ uøa aceea era întruchiparea familiei mele, care aræta atât de
bine øi de funcﬂionalæ pe dinafaræ øi foarte rar permitea lumii sæ audæ
sunetele suferinﬂei dinæuntru.
Eram prea tânær sæ înﬂeleg total ce pierdusem odatæ cu moartea mamei
øi, nefiind în stare sæ-l refuz pe tata, nu aveam pe nimeni altcineva cæruia
sæ-i spun grijile inimii mele atât de tinere. Aøa cæ deschideam acea uøæ
veche care dædea în curtea din spatele casei øi, gæsind un loc confortabil,
mæ aøezam pe iarbæ. Timp de câteva ore mæ uitam la nori. Treptat mæ
liniøteam. Nu øtiam mare lucru despre Dumnezeu sau despre religie, dar
era ceva liniøtitor în acel covor moale de iarbæ atunci când priveam norii.
Acolo, Cuiva îi pæsa de mine øi vorbea minﬂii mele prin gânduri liniøtitoare.
Glasul Sæu iubitor era atât de atrægætor pentru experienﬂa copilæriei mele
lipsite de iubire, încât nu am uitat niciodatæ vocea sau semnificaﬂia
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cuvintelor pline de iubire ale lui Dumnezeu, primele din viaﬂa mea, care
îmi arætau cum ar trebui sæ fie un tatæ adeværat. Mi-am cæutat de mai
multe ori pacea în locul acela øi prezenﬂa aceea liniøtitoare era mereu
acolo pentru mine.
Când m-am fæcut mai mare iar viaﬂa a devenit øi mai haoticæ, aceste
momente liniøtite de contemplare au devenit de domeniul trecutului. Nu
le mai cæutam, dar nici nu le uitasem complet. Amintirile erau încæ
proaspete, dar cumva înæbuøite de lupta pentru supravieﬂuire, iar
supravieﬂuirea a fost provocarea vieﬂii mele.
Næscut al treilea într-o familie de patru copii, eu eram bæiatul tatii.
Aveam douæ surori mai mari øi am fost foarte fericit de venirea pe lume a
unui fræﬂior cu care mæ puteam juca, dar zilele lipsite de griji ale copilæriei
aveau sæ fie umbrite de diagnosticul mamei: cancer la sân. Sænætatea s-a
degradat treptat pânæ când a murit, la vârsta de treizeci øi øase de ani. Eu
aveam opt ani. Pe lângæ tragismul morﬂii mamei mele, schimbærile din
viaﬂa tatælui, accelerate de boala mamei, au fost øi mai rele.
Dupæ ce s-a îmbolnævit mama, tata a început sæ mæ violeze, formând
un obicei care avea sæ dureze câﬂiva ani, øi din câte am aflat mai târziu, un
obicei care-i includea øi pe ceilalﬂi fraﬂi, deøi la început nu am øtiut de
soarta celorlalﬂi.
Când a murit mama, tata a trimis fetele sæ locuiascæ în New Jersey,
iar fratele meu øi cu mine am fost trimiøi sæ locuim la niøte prieteni de
familie în Missouri. Ar fi trebuit sæ fie un refugiu binevenit, dar deøi pare
incredibil, un prieten de familie a reluat obiceiul exact de unde îl læsase
tata.
Fratele meu s-a îmbolnævit când locuiam în Missouri. Avea leucemie.
Într-o zi tata a venit în vizitæ øi a aflat vestea. La scurt timp dupæ aceea a
anunﬂat cæ se recæsætoreøte øi cæ intenﬂioneazæ sæ uneascæ din nou familia.
Noua noastræ mamæ vitregæ avea la rândul ei patru copii. Deøi orice
familie de zece membri atrage atenﬂia, a noastræ era de douæ ori mai
interesantæ pentru trecætori datoritæ problemelor grave de sænætate ale
fratelui meu. Fæcuse multe tratamente pentru cancer. Îøi pierduse pærul,
iar corpul sæu era mereu umflat din cauza medicamentelor. Unul dintre
fraﬂii mei vitregi avea paralizie cerebralæ, iar altul avea o malformaﬂie
congenitalæ la inimæ. Acest lucru îi afecta oxigenarea sângelui, ceea
ce fæcea ca pielea lui sæ aibæ o culoare roøiaticæ. Evident cæ atunci
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când mergeam împreunæ undeva, era foarte greu sæ nu ieøim în
evidenﬂæ.
Cu toate acestea, deøi eram foarte ciudaﬂi, familia mea pærea chiar
normalæ observatorului neavizat, parﬂial datoritæ venitului tatælui meu.
Era inginer, directorul unui departament al unei companii americane
importante øi avea un salariu destul de bun. Locuiam într-una din cele
mai mari case din cartier. Ceea ce nu putea vedea nimeni era cæ în spatele
acelor uøi frumoase øi în spatele unei familii aparent stabile, era o casæ ai
cærei ocupanﬂi duceau o existenﬂæ oribilæ.
Este dificil pentru cineva care nu a træit într-un cæmin cu abuzuri sæ
înﬂeleagæ, dar abuzul fizic, chiar øi apropierea intimæ nepotrivitæ, nu ræneøte
sufletul atât de mult cum o face abuzul mintal. Tatæl meu a continuat sæ
mæ violeze mai mulﬂi ani. Cu toate acestea, cruzimea comentariilor sale
era cea care dædea pe faﬂæ ræul patologic ce motiveazæ o persoanæ care ar
fi putut fi respectabilæ sau ar fi putut face mult bine în lume, sæ degenereze
într-un bærbat færæ inimæ, cu dorinﬂe necurate. Am crescut færæ sæ aud
cuvintele “Te iubesc”, cu excepﬂia ocaziilor când se deda la activitæﬂile
sale animalice.
Fratele meu øi cu mine eram copii ca toﬂi ceilalﬂi, iar eu am început sæ
glumesc pe seama fratelui meu mai mic. Când a murit fratele meu, tata
m-a rænit enorm spunând cæ ceea ce i-a græbit moartea au fost glumele øi
zburdælnicia mea. Eram foarte bun la sport øi doream sæ fiu recunoscut de
cei din jur, dar nimænui nu-i pæsa. Nimeni nu venea la meciurile mele.
Am cunoscut foarte bine lacrimile amare ale respingerii. Când m-am fæcut
mai mare, abuzul direct a fost înlocuit cu o fricæ permanentæ øi nesfârøitæ
de a nu fi respins definitiv. Dacæ nu fæceam ceva cum trebuie, mæ
ameninﬂau cæ mæ vor da afaræ din casæ. Sora mea fusese deja datæ afaræ la
o vârstæ fragedæ, astfel cæ de îndatæ ce am avut posibilitatea, m-am alæturat
marinei militare øi acolo viaﬂa mea a început sæ se schimbe.
Îmi plæcea sæ fiu marinar. Eram pregætit fizic, iar din punct de vedere
academic eram primul în clasæ. Am fost invitat sæ merg la Academia
Marinæ a Statelor Unite ale Americii pe baza potenﬂialului meu de lider øi
a rezultatelor academice excelente, la care s-a adæugat faptul cæ excelam
în toate activitæﬂile øcolare. Unii se luptæ sæ facæ faﬂæ cerinﬂelor vieﬂii de
marinar, dar eu excelam. Comparativ cu lupta pentru supravieﬂuire de
acasæ, ceea ce fæceam în marinæ era uøor! Erau reguli øi cerinﬂe bine øtiute,
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dar øi recompense oferite pentru rezultate, iar comparativ cu tatæl meu,
ofiﬂerii, chiar dacæ nu erau mai buni, erau mai corecﬂi. Nu a durat mult
pânæ când zilele de antrenament s-au sfârøit, øi am primit funcﬂia de
controlor de trafic aerian, în frumosul Hawaii.
Reuøisem - în sfârøit! Aveam o slujbæ care-mi plæcea, aveam destui
bani pentru nevoile mele øi mæ întâlneam cu mai multe fete extrem de
atrægætoare, dintre care unele erau fotomodele. Mæ bucuram de tot ce-mi
putea oferi viaﬂa, inclusiv droguri care, chiar dacæ erau ilegale, creøteau
din abundenﬂæ în acel paradis tropical. Cunoøteam câﬂiva care fumau
marijuana, øi m-am gândit cæ ar fi o afacere bunæ sæ le vând lor din moment
ce øi eu aveam nevoie de doza mea. Am început sæ împachetez frunzele
acelea dulci, cu miros putred øi scoteam un profit considerabil. Nu vindeam
pe stræzi øi niciodatæ nu m-am considerat un “traficant de droguri”. Pur øi
simplu luam viaﬂa aøa cum era ea øi pentru prima datæ mæ simﬂeam bine øi
fæceam ce voiam. Cât ar fi durat acest stil de viaﬂæ nu øtiu, pentru cæ
prietenul meu Dennis m-a luat cu el într-o plimbare cu motocicleta.
Întotdeauna mi-au plæcut motocicletele øi am fost foarte încântat de
ocazie.”
Aø dori sæ întrerup povestea lui Mark pentru un moment. Dupæ ce ai
auzit despre trecutul lui, despre abuzuri, øi øtiind cæ avea øanse sæ calce pe
urmele tatælui sæu, devenind la rândul lui un agresor, este de înﬂeles dacæ
nu l-ai vrea ca tatæ. Îmi dau seama cæ foarte puﬂine cæmine øi familii sunt
la fel de distructive ca cea a lui Mark øi cu toate acestea, sunt chiar øi mai
puﬂine cæmine în care membrii familiei se iubesc øi sunt uniﬂi ca o adeværatæ
familie. Oricât de uimitor ar pærea, soluﬂiile lui Dumnezeu pentru familiile
noastre sunt simple øi eficiente. De-a lungul anilor diavolul a reuøit treptat,
printr-un proces subtil dar eficient, sæ ne fure timpul - cel mai necesar
element, dacæ vrem sæ avem familii excepﬂional de unite øi de afective.
Vestea cea bunæ este cæ nu trebuie sæ cædem pradæ planului sæu. Sæ
exploræm împreunæ, “E vremea sæ devenim o familie”.
Familiile din ziua de astæzi sunt stresate, împinse øi forﬂate de timp.
Cu toatæ lumea mereu pe fugæ øi cu toatæ aceastæ atenﬂie oferitæ activitæﬂilor
pentru copii, am ajuns sæ consideræm chiar øi drumurile la dentist drept
activitæﬂi în familie. Televiziunea a jucat un rol important în a întæri acest
mit, raportând cæ pærinﬂii moderni petrec mai mult timp cu copiii decât
generaﬂiile anterioare. Doar rareori recunosc faptul cæ aceastæ creøtere
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este datoratæ timpului petrecut în maøinæ, pe drumuri de la o activitate la
alta. Ideea cæ familiile trebuie sæ punæ un timp deoparte pentru a-l petrece
unii cu ceilalﬂi, pare de modæ veche, ca acele programe de la televizorul
alb negru care prezenta o familie tradiﬂionalæ. Sæ le dæm cinicilor dintre
noi dreptatea lor, pentru cæ într-adevær nu ne mai putem întoarce la acele
vremuri fericite. Dar în lupta noastræ de a gæsi o soluﬂie care sæ funcﬂioneze
în ziua de astæzi, trebuie sæ identificæm ce ne lipseøte din acea eræ, dupæ
care tânjim cu nostalgie. De fapt, chiar øi cei mai înfocaﬂi susﬂinætori ai
structurii familiei tradiﬂionale nu vor sæ se întoarcæ la acele vremuri cu
bærbaﬂi øi taﬂi distanﬂi, sau posibilitæﬂi limitate ale femeilor, sau
discriminarea minoritæﬂilor sau toate celelalte nedreptæﬂi sociale ale acelor
vremuri. Tânjim dupæ familii unite øi dupæ sentimentul valorii pe care îl
obﬂii fæcând parte dintr-o astfel de familie.
Tatæl meu nu era un om corpolent, dar în ochii mei era uriaø. Numele
øi reputaﬂia sa mæ fæceau un om de valoare în ochii altora, iar modul în
care îl priveau oamenii îmi oferea respectul comunitæﬂii, cu mult timp
înainte de a fi destul de mare încât sæ-l câøtig singur. Nu voi uita niciodatæ
primul an de liceu. Pentru prima datæ în viaﬂa mea aveam un profesor care
nu mæ suporta. Tatæl meu nu era genul de om care sæ creadæ ce spuneau
copiii împotriva profesorilor øi cu toate acestea, ascultând povestea mea
dureroasæ, a decis cæ am dreptate, iar Henry Hohnberger avea simﬂul
dreptæﬂii. A mers cu mine la o întâlnire a consiliului administrativ øi m-a
apærat cu înfocare într-o confruntare verbalæ cu acel profesor. Spiritele
s-au aprins atât de tare între cei doi bærbaﬂi încât am crezut cæ se vor lua la
bætaie chiar în biroul administrativ. Când s-au calmat spiritele, profesorul
a fost dat afaræ. Tatæl meu era eroul meu iar familia mea era foarte unitæ øi
mæ apæra atunci când nu mæ puteam apæra singur.
Ce dæ sentimentul de familie? Foarte multe contribuie, dar nici unul
nu este ca tradiﬂia de a oferi timp. Nu este destul sæ îﬂi iei timp pentru
vacanﬂe cu familia, sau când este convenabil. Nu, este ca øi când ﬂi-ai da
întâlnire. Membrii familiei trebuie sæ øtie cæ îi consideri deosebiﬂi fæcând,
aøteptând cu neræbdare øi respectând un program de activitæﬂi sociale. Acest
timp special pus deoparte le permite celorlalﬂi sæ se apropie mai mult
unii de alﬂii, nu doar în timpul activitæﬂilor, ci øi în aøteptarea acestui
moment deosebit. Dacæ vrei sæ te apropii øi mai mult de inimile celor
din familia ta, va trebui sæ pui deoparte un moment în fiecare
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sæptæmânæ care sæ fie doar al lor - un timp plænuit, programat øi apærat
cu orice preﬂ de acele activitæﬂi care vor sæ-ﬂi ræpeascæ momentele
acestea deosebite.
În familia noastræ, nu am ales doar o searæ pe sæptæmânæ, ci ne-am
hotærât sæ avem cinci seri pe sæptæmânæ. Totuøi, mæcar una este minimum
necesar pentru a avea rezultate. Cu cât este mai fragmentatæ viaﬂa ta, cu
atât vei avea nevoie de mai mult timp pentru a vindeca øi pentru a construi
punﬂi. Cu toate acestea, ironia soartei este cæ vei avea parte de mai multæ
împotrivire din partea membrilor familiei. Dacæ familia ta suferæ cu
adeværat, încearcæ sæ obﬂii mai mult timp, nu mai puﬂin, dar fii dispus sæ
negociezi o variantæ cu care toatæ lumea va fi de acord. Majoritatea
familiilor încearcæ sæ dedice o parte a serii familiei. Dar dacæ familia ta
nu are un program obiønuit, poﬂi folosi aproape orice ocazie în care sunteﬂi
împreunæ. Poﬂi chiar sæ alegi o parte din weekend dacæ vreunul dintre
membri trebuie sæ cælætoreascæ în timpul nopﬂii. Timpul acesta special
poate fi scurt de o jumætate de oræ sau lung de câteva ore. Important este
sæ-l faci o obiønuinﬂæ øi curând vei stabili un obicei, o tradiﬂie pe care
nimeni nu va vrea sæ o strice.
Cu siguranﬂæ cæ acest lucru cere sacrificii. Va trebui sæ dai la o parte
anumite activitæﬂi cu copiii øi aceøtia vor fi nevoiﬂi sæ refuze anumiﬂi prieteni
care vor sæ vinæ în vizitæ, dar mai ales nesfârøita listæ cu “lucruri de fæcut”
trebuie complet ignoratæ. Dacæ eøti dispus sæ faci aceastæ investiﬂie, meritæ.
Când copiii tæi sunt mai mari, este posibil sæ nu fie de acord sæ petreacæ
timp cu mama øi cu tata, dar insistaﬂi, øtiind cæ ræceala lor se datoreazæ
lipsei voastre de interes din trecut. Obiecﬂiile lor sunt cea mai mare dovadæ
cæ væ pierdeﬂi locul din inimile lor øi cæ este nevoie sæ acﬂionaﬂi cu
promptitudine.
Deci te-ai decis cæ ai nevoie de un timp deosebit alæturi de familie.
Acum ce-ai de fæcut? Adeværul este cæ orice este mai bine decât ce ai
fæcut pânæ acum – adicæ nimic! Activitæﬂile voastre vor varia în funcﬂie de
vârsta øi de temperamentul copiilor. În mod ideal recreaﬂia ar trebui sæ fie
de aøa naturæ încât sæ urmæreascæ ﬂelul de a-ﬂi ajuta familia sæ se dezvolte
pe plan spiritual. Jocurile care încurajeazæ competiﬂia øi hrænesc EUL
într-un copil, în timp ce pe altul îl descurajeazæ, ar trebui înlocuite cu
jocuri mult mai constructive la care toﬂi pot participa øi se pot distra,
indiferent dacæ se pricep sau nu.
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Când copiii noøtri erau mici, coloram, fæceam forme la mæsuﬂa cu
nisip, ne jucam cu plastilinæ øi ne distram. Dacæ fetiﬂa ta vrea sæ se joace
cu pæpuøile – de ce nu te joci øi tu cu ea? Ce fetiﬂæ n-ar vrea sæ-l aibæ pe
tatæl ei drept cal? Toatæ familia ar trebui sæ se joace. Dacæ mama nu se
simte în formæ, nu o face sæ se simtæ înceatæ sau stânjenitæ. Cheia este
participarea.
Ce mai poﬂi face? Citeøte. Læsaﬂi-i pe cei mici sæ se joace cu lego sau
cuburi pe jos iar pe cei mai mari sæ deseneze sau sæ te ajute la citit. Implicæ-i
pe toﬂi în lecturæ øi pune-le întrebæri. Alegeﬂi cærﬂi care sunt interesante øi
ajutæ la construirea caracterului. Fii creativ. Înregistreazæ o carte pe casetæ
pentru cælætoriile lungi cu maøina. Coautorii mei au o bunicæ, øi aceasta
face acest lucru pentru ei, iar copiilor le place foarte mult pentru cæ bunica
are cærﬂi pe care ei nu le au, dar partea cea mai bunæ este cæ, deøi este la
mii de kilometri depærtare, poate fi o parte a familiei.
Alte momente foarte distractive în familie pot fi dedicate proiectelor
speciale. Ai vreun bæiat sau vreo fatæ care vrea sæ construiascæ un leagæn
sau sæ termine un proiect din lemn? Munca devine joacæ pentru cæ fac
ceva ce le place, iar tu le vei oferi din timpul tæu pentru a-i ajuta.
Sæ înoﬂi, sæ vâsleøti pe râu, sæ te plimbi pe munte øi sæ te urci pe stânci,
sæ mergi prin peøteri sunt activitæﬂi pe care le poﬂi face în timpul verii.
Iarna poﬂi sæ schiezi, sæ te dai cu sania, sæ faci oameni de zæpadæ sau
forturi de zæpadæ øi igluuri adeværate, sæ te dai cu snowbordul sau sæ
patinezi. Toate sunt activitæﬂi care nu presupun nici un fel de competiﬂie,
însæ oferæ posibilitatea familiei sæ se apropie mai mult øi sæ vorbeascæ.
Multe familii joacæ fotbal sau baseball færæ sæ ﬂinæ scorul. Badminton,
volei, v-aﬂi ascunselea, øi lista este la fel de bogatæ ca øi imaginaﬂia ta.
Dacæ ai musafiri, nu læsa ca acest lucru sæ te împiedice. Invitæ-i øi pe
ei sæ participe. Odatæ, Matthew a vândut o proprietate unui om foarte
bogat care avea propria bancæ øi o companie care se ocupa de ipotecæri.
Acest domn a fost foarte impresionat de Matthew øi l-a întrebat dacæ poate
sæ petreacæ câteva zile cu noi. Voia sæ vadæ dacæ era ceva deosebit la noi
acasæ de îl fæcea pe Matthew atât de diferit. L-am întâmpinat cu bucurie,
øi cum timpul pentru familie se apropia, Matthew, un promiﬂætor magnat
în vânzæri imobiliare, s-a întors spre bancher øi i-a spus: “Vrei sæ joci
marbles*?” Bancherul nu øtia ce sæ spunæ, dar eu øtiam.
*marbles = joc cu bile de sticlæ
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“Matthew, nu crezi cæ ar trebui sæ alegi altceva în seara asta?” am
întrebat, încercând cu disperare sæ-i sugerez lui Matthew cæ s-ar putea sæ
nu fie prea demn de un bancher.
“E bancher,” ræspunse Matthew calm. “Sigur øtie cum sæ le numere.”
Aøa cæ ne-am pus cu toﬂii pe podea øi am jucat marbles, iar bancherului
i-a plæcut foarte mult. L-a ajutat sæ uite de toate problemele lui. De ani de
zile nu se mai distrase atât de bine. Nu doar copiii au de câøtigat de pe
urma timpului pentru familie. Prea mulﬂi dintre noi am uitat cum sæ ne
jucæm, cum sæ uitæm de noi øi sæ râdem cu adeværat, øi asta ne îmbætrâneøte
înainte de vreme.
Jucându-ne cu copiii noøtri, le legæm inimile de ale noastre cu legæturi
aurite de dragoste dar, la fel ca în cazul firului din sfoaræ, nu este suficient
unul singur pentru ca funia sæ reziste. Astfel, trebuie sæ ne asiguræm cæ în
fiecare sæptæmânæ adæugæm fire noi funiei noastre de dragoste pânæ când
sunt atât de multe încât nici nu le mai putem numæra, iar legætura dintre
copiii noøtri øi noi este atât de puternicæ încât este imposibil de rupt.
Când putem începe acest proces îndelungat de a lega inimile copiilor
de ale noastre? Ei bine, Paul øi Carolyn au început sæ aibæ aceste momente
speciale pentru familie când fiica lor avea un an. Ce înseamnæ aceste
momente pentru un copil atât de mic? Înseamnæ mult timp pentru mângâiat,
se citeøte din cærﬂi, poate se construieøte ceva din cuburi – activitæﬂi normale
pe care le-ai face cu un copil de un an. Øi cu toate acestea Paul øi Carolyn
øi-au dat seama cæ acest copil percepea aceste momente la fel ca ei.
În serile când erau prea ocupaﬂi sau îi neglijau pentru cæ nu le dædeau
importanﬂæ, observau imediat reacﬂiile la copii. Erau agitaﬂi øi nu puteau
sæ adoarmæ. Astæzi, momentele de pærtæøie în familie sunt respectate, iar
copiii de patru øi respectiv doi ani participæ øi ei. De fapt activitæﬂile au
avansat de la cele pentru copii, dar încæ le mai place sæ se joace cu
trenuleﬂele, un joc preferat, sæ facæ mâncare închipuitæ pentru petreceri
închipuite, sæ se rostogoleascæ cu tata pe podea sau sæ facæ plimbæri în
naturæ sau picnicuri adeværate. Chiar øi treburi mici sunt fæcute împreunæ
- vopsitul garajului, spælatul maøinii sau adunatul lemnelor. O datæ pe
sæptæmânæ se întâlnesc cu o altæ familie øi petrec momente deosebite
împreunæ. Poate cæ în curând vor alege din nou familia noastræ.
Când copiii se vor face mai mari, vei descoperi cæ acest timp pentru
familie se va transforma din ce în ce mai mult în seri de discuﬂii. Povestim
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cu toﬂii øi ne spunem pærerea oferind tuturor dreptul de a-øi exprima opinia.
Pe noi ne-a ajutat sæ rezolvæm paønic mai multe probleme øi temeri ale
bæieﬂilor noøtri, færæ ca noi sæ-i forﬂæm sæ accepte pærerile noastre. Noi am
stat liniøtiﬂi øi i-am læsat pe bæieﬂi sæ-øi prezinte gândurile pentru ca la
urmæ sæ tragæ singuri concluzia. Astfel, au fost interesaﬂi de ceea ce aveam
sæ le spunem. Nu væ pot spune câﬂi ani am petrecut vorbind despre carierele
lor sau, când sæ înceapæ sæ se întâlneascæ cu fete, cum sæ aleagæ fata
potrivitæ øi alte subiecte asemænætoare. Nu aø da acele momente pentru
nimic în lume.
Timpul pentru familie uneori presupune mai mult decât câteva ore, øi
poate deveni o investiﬂie de câteva zile dacæ plænuim excursii øi ne luæm timp
sæ îndeplinim visele bæieﬂilor noøtri. Sunteﬂi dispuøi sæ mergeﬂi într-o excursie
cu copiii, sæ îi învæﬂaﬂi sæ înoate sau sæ schieze? Vârsta ta, sænætatea øi înclinaﬂiile
tale s-ar putea sæ nu se potriveascæ cu astfel de activitæﬂi, dar eøti dispus sæ
ieøi din obiønuit pentru a ﬂine pasul cu copiii tæi? Aceasta este adeværata
întrebare, dacæ vrei sæ ai aceste momente deosebite alæturi de familia ta.
Familiile care încearcæ acest program spun cæ funcﬂioneazæ, dar foarte
multe îl încep, dupæ care nu îi mai acordæ atâta importanﬂæ din cauza grijilor
øi problemelor care le încurcæ eforturile. Copiii øtiu în mod intuitiv când
au prioritate øi când nu. Atunci când sunt siguri cæ pentru mama øi tata
sunt mai importanﬂi decât orice, aceasta le conferæ un sentiment de
siguranﬂæ øi dragoste.
Travis, fiul lui Tim øi a lui Julie, era într-un grup de copii care au fost
rugaﬂi sæ spunæ care a fost cel mai frumos loc în care au fost vreodatæ.
Copiii au menﬂionat tot felul de locuri unde fuseseræ în vacanﬂæ pe plaje
însorite. Apoi, Travis, care pe atunci avea aproape opt ani, a ræspuns spre
surprinderea celor prezenﬂi: “Acasæ la mine.” Nu exagerez când spun
oamenilor cæ toatæ strælucirea lumii piere atunci când le oferim copiilor
ceea ce îøi doresc cu adeværat – pe noi!
Tot nu te-ai convins? Ei bine, ai tot dreptul sæ fii sceptic. În fond,
acest program de a petrece timp cu copiii pare mult prea simplu, aøa e?
Pæi, însoﬂeøte-mæ într-o vizitæ la una dintre cele mai unite familii pe care
le øtiu. Locuiesc în Wisconsin, øi din moment ce merg acolo des pentru
a-mi vizita mama, încerc, când pot, sæ îi vizitez øi pe ei deoarece momentele
de pærtæøie în familie sunt foarte importante øi acest lucru a dat rezultate
cu copiii.
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Sally øi cu mine am ajuns înainte de masæ øi dupæ o întâmpinare
cælduroasæ, abia ne-am aøezat în sufragerie cæ s-a øi anunﬂat masa. Când
am ajuns la masæ, am avut impresia cæ îl aøteaptæ pe preøedinte, nu pe Jim
Hohnberger. Toate erau frumos aøezate øi întreaga familie s-a bucurat de
încântarea mea. M-am simﬂit foarte iubit, øtiind în inima mea cæ au pregætit
toate pentru mine, chiar dacæ nu eram preøedintele. Mâncarea fusese
pregætitæ cu grijæ øi aranjatæ cu mæiestrie. Fiecare fel de mâncare pærea cæ
a fost ales special, nu doar pentru gust ci øi pentru a oferi echilibru øi
culoare. Aveau øi avocado - preferatele mele. Cineva îøi luase timp sæ
scrie cartonaøe cu numele fiecæruia. Am luat masa de multe ori în acest
cæmin øi chiar dacæ mâncarea este simplæ, este mereu aranjatæ în mod
atractiv øi micile atenﬂii care fac mâncarea øi primirea atât de deosebite,
nu sunt niciodatæ neglijate.
Conversaﬂia este plæcutæ atunci când suntem la masæ, cu râsete ce se
revarsæ dintr-un izvor ascuns. Copiii par la fel de interesaﬂi, ca noi sæ ne
simﬂim bine, ca øi pærinﬂii lor øi reflectæ dragostea pe care o simt în cæmin.
Dupæ masæ îmi spæl farfuria øi descopær un bileﬂel de dragoste prins
de ea, care mæ anunﬂæ cât de deosebit sunt pentru ei. Am observat cæ nu
eram singurul ale cærui nevoi øi plæceri au fost luate în consideraﬂie.
Curând, færæ sæ-mi dau seama, s-a læsat seara, iar în jurul meu erau
feﬂe neræbdætoare ce încercau sæ decidæ ce sæ facæ pentru momentele de
pærtæøie în familie. Deodatæ, tatæl lor strigæ: “Øtiu. Hai sæ-i oferim unchiului
Jim un concert.” Toﬂi copiii sunt de acord øi merg sæ-øi aducæ instrumentele,
pregætindu-se pentru concert. Între timp, mæ relaxez øi mæ afund øi mai
mult în canapea, în timp ce stau de vorbæ cu pærinﬂii. “De un an avem
o searæ de concert. Le oferæ copiilor posibilitatea sæ ne demonstreze,
într-un mod distractiv, ce au mai învæﬂat, chiar dacæ la început suna
destul de ræu. Scârﬂâiau destul de ræu” spuse tatæl râzând. “Am încercat
mereu sæ-i încurajæm, chiar øi atunci când ne chinuiau urechile cam
tare.”
Ca rezultat al încurajærilor din partea tatælui lor, Rachel de paisprezece
ani, Jonathan de doisprezece, Rebeca de zece øi Estera de opt ani, ne-au
oferit un concert nemaipomenit. Fiecare dintre ei cântæ la cel puﬂin douæ
instrumente, respectiv pianul, harpa, violoncelul, vioara øi viola.
Deøi este mult de muncæ, mii de dolari daﬂi pe lecﬂii øi cu multe
încurajæri din partea familiei, copiii au un program al lor øi oferæ concerte
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peste tot în ﬂaræ. Scopul lor este de a aræta altora calea cætre Hristos, prin
muzica pe care le place sæ o cânte.
Parcæ ar fi în cer, mæ gândeam eu în timp ce muzica îmi ungea sufletul.
Cu siguranﬂæ cæ øi îngerii cântæ aøa, meditam eu. Færæ nici un fel de
întrerupere, cu multæ naturaleﬂe, familia se apropia de punctul culminant
al serii - închinarea. Muzica øi cântecele ne înalﬂæ sufletele, iar tatæl lor ne
spune o poveste care mæ ﬂine cu respiraﬂia tæiatæ, în timp ce îøi schimbæ
vocea pentru a o potrivi fiecærui personaj. Dar tatæl nu se opreøte aici,
fericit cæ a spus o poveste frumoasæ. Începe sæ discute cu familia despre
învæﬂæturile din acea poveste, øi dupæ ce au participat cu toﬂii, se roagæ øi
se pare cæ în cæminul lor este øi mai multæ pace øi mulﬂumire. Obosiﬂi øi
somnoroøi, ne înghesuim lângæ foc, dar este timpul sæ mergem la culcare
iar copiii se îndreaptæ spre camerele lor.
Nu pot sæ nu trag cu urechea la ce le spun pærinﬂii înainte de culcare.
Aceøti copii, pe cale sæ devinæ adolescenﬂi, încæ îøi mai îmbræﬂiøeazæ øi îøi
mai særutæ pærinﬂii. Vor ca tata sæ vinæ la marginea patului øi sæ stea de
vorbæ cu ei - cu adeværat. Aceøti copii se agaﬂæ de dragostea, atenﬂia øi
încurajarea tatælui lor.
Când tatæl se aøeazæ, în cele din urmæ, lângæ mine la foc, fac o remarcæ
legatæ de acest obicei de a-i conduce la culcare. Râde øi spune: “Da, uneori
dacæ stau prea mult timp cu unul dintre ei, celælalt îmi atrage atenﬂia,
pentru cæ toﬂi vor la fel de multæ atenﬂie înainte de a adormi. Chiar au fost
seri în care ceilalﬂi copii au venit cu pernele øi pæturile øi s-au aøezat pe jos
pentru a fi mai aproape.”
Simﬂeam cæ trebuie sæ întreb: “Cum ai dezvoltat o asemenea apropiere
de copiii tæi?”
“Jim, mai demult mi-am dat seama cæ nu øtiu ce sæ fac pentru a mæ
apropia de copiii mei øi pentru a-i ajuta. Te øtiu pe tine de mai bine de
douæzeci de ani, iar pe prietenul nostru Tom (Waters) chiar de mai mult.
Când ai pus bazele acestei lucræri de slujire øtiam cæ nu aveai toate
ræspunsurile. Am fæcut ce ai fæcut øi tu øi ce le spui tuturor sæ facæ – sæ
stea la picioarele lui Isus. Stau la picioarele lui Isus în fiecare zi, Îl întreb
ce trebuie sæ fac øi mereu mæ îndrumæ.”
Deci, te întrebi cine este acest tatæ minunat? Ai fi uimit dacæ ﬂi-aø
spune cæ este acelaøi Mark care a fost abuzat când era mic, care a crescut
færæ un tatæ adeværat, care sæ-i serveascæ drept model, care niciodatæ nu
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s-a simﬂit iubit øi niciodatæ nu a fost încurajat chiar dacæ era cel mai bun?
“Mark, ce te-a schimbat? Fæceai trafic de narcotice în Hawaii øi ai promis cæ
vei face o plimbare cu motocicleta cu un prieten. Mai departe ce s-a întâmplat?”
“Ei bine, prietenul meu Dennis, nu mi-a spus cæ aveam sæ mergem cu
motocicleta sæ vedem un pastor. Færæ sæ-mi dau seama eram în biserica
acelui pastor. Mæ uitam pe fereastra din biroul sæu øi mæ întrebam când
avea de gând sæ plece. Prietenul meu nu pærea cæ se græbeøte øi avea o
græmadæ de întrebæri sæ-i punæ pastorului. Trecuse deja o oræ. Nu cred cæ
mai dureazæ mult, m-am gândit eu, în timp ce ei continuau sæ discute.
Dupæ un timp am început sæ ascult, øi în conversaﬂia lor despre Dumnezeu
am auzit din nou o voce cunoscutæ. Øtiam cæ este acea voce tæcutæ øi
liniøtitæ care obiønuia sæ mæ liniøteascæ atunci când eram mic øi care în
toﬂi aceøti ani a zæcut uitatæ. Acum era puternicæ øi claræ. Øtiam cæ este
adeværatul meu Tatæ. Când eram mic nu înﬂelegeam cæ Dumnezeu este
Cel care îmi vorbea, ci øtiam doar cæ sunt iubit. Acum øtiam cæ Dumnezeu
era Acela, øi am venit la El cu toatæ inima. Am plecat cinci ore mai târziu,
dar nu am plecat singur. Îl aveam pe Tatæl meu cu mine. Creøtinismul
meu n-a fost niciodatæ o religie. A fost mereu o relaﬂie cu Cel pe care-L
iubesc - Tatæl meu.
Viaﬂa mea a fost transformatæ imediat. Am încetat sæ mai beau, am
renunﬂat la droguri øi am pæræsit orice activitate care L-ar fi întristat pe
Tatæl meu. Asta nu înseamnæ cæ nu am fæcut nimic ræu sau greøeli
copilæreøti. Una, care îmi vine în minte, este când am renunﬂat sæ mai
vând droguri. Încæ mai aveam provizii de marijuana øi nu voiam sæ le
pierd, aøa cæ le-am vândut unui alt traficant øi am dat banii ca dar pentru
bisericæ. Nu aø mai face aøa ceva acum, dar eram bine intenﬂionat øi sunt
sigur cæ Tatæl meu a zâmbit la fel cum zâmbeøte o mamæ când copilul ei
îi aduce o floare culeasæ din grædinæ, pe care ea ar fi preferat sæ o lase
intactæ. Fæceam ce øtiam mai bine, slujindu-I din iubire. O, dacæ ar putea
gusta toﬂi experienﬂa mea cu Dumnezeul iubirii, care este Tatæl meu øi
care ar fi øi Tatæl lor dacæ I-ar permite.”
“Øtii, Mark, oamenii mæ întreabæ ades despre Dumnezeu. Vor sæ
urmeze un program cu etape 1-2-3 pentru a gæsi ce ai gæsit tu, dar nu
merge aøa, nu?”
“Nu,” a venit ræspunsul. “Poate cæ cel mai greu lucru pe care trebuie
sæ-l înﬂelegem cu gândirea noastræ limitatæ este cæ Dumnezeu nu ne
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abordeazæ într-un singur fel, pentru a ne câøtiga inima øi devotarea. O,
sunt multe principii biblice øi lucruri de acest gen care sæ ne ghideze, dar
ceea ce doreøte El cu adeværat este sæ stæm la picioarele Lui øi sæ-L læsæm
sæ ne îndrume personal.”
Am studiat mimica lui Mark; lumina focului dezvæluia un bærbat bine
fæcut, cu træsæturi fine proprii vârstei mijlocii, dar era ceva mai mult decât
atât… pace interioaræ. Acesta este un bærbat predat lui Dumnezeu, gata sæ
asculte. Stæteam unul lângæ altul, pierduﬂi în gânduri.
“E timpul sæ mergem la culcare,” spuse el cu regret în timp ce se
ridica.
Am fost de acord øi m-am îndreptat spre camera mea, gândindu-mæ la
faptul cæ un astfel de cæmin poate fi un colﬂ de rai iar un cæmin abuziv
poate fi un colﬂ de iad. Cam atât, am concluzionat. Povestiri ca cea a lui
Mark te fac sæ uræøti pæcatul øi ræutatea lui, iar un cæmin cu adeværat
creøtin ne atrage spre Tatæl nostru ceresc. Doar El poate aduce o astfel
de fericire øi pace într-un cæmin compus din fiinﬂe cæzute în pæcat.
“Noapte bunæ,” strigæ Mark, vocea sa plutind spre mine în timp ce mæ
îndreptam spre camera de oaspeﬂi. Aproape cæ îi auzeam zâmbetul în
întuneric, dar nu a aøteptat un ræspuns øi a intrat în cameræ. Aceastæ familie
øi-a luat timpul necesar pentru a deveni o familie, øi se vede. Copiii øtiu
cæ sunt iubiﬂi færæ limitele impuse de timp sau convenienﬂe. Dacæ toate
cæminele ar fi ca acesta, gândesc eu, pæmântul acesta ar fi mai bun. M-a
næpædit un val de emoﬂii øi am spus tare, din toatæ inima, chiar dacæ nu mæ
putea auzi: “Dumnezeu sæ te binecuvânteze Mark, pentru ceea ce L-ai
læsat pe Dumnezeu sæ facæ în cæminul tæu. Noapte bunæ!”
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ACTIVITÆﬁILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 10
Duminica:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ ﬂi Se descopere în
timp ce citeøti. Încearcæ sæ intri în povestirile prezentate øi priveøte-L pe
Dumnezeu prin ochii protagoniøtilor.
Activitate: Citeøte capitolul: “Timp pentru familie”.
Meditaﬂie: Gândeøte-te la cum era familia ta atunci când erai mic. Ce
era bine øi ce era ræu la ea? În cæminul pe care l-ai format sau pe care
doreøti sæ-l întemeiezi, te vezi urmând tiparul familiei în care ai crescut?
Luni:
Timp pentru rugæciune: Astæzi, când te apropii de Dumnezeu, adu-ﬂi
familia înaintea Lui, cæutând înﬂelepciune pentru a øti cum sæ-ﬂi organizezi
mai bine familia astfel încât sæ fie dupæ standardele cerului. Bucuræ-te de
timpul petrecut alæturi de El. Aminteøte-ﬂi cæ faci parte din familia Lui.
Activitate: Gândeøte-te la toﬂi membrii familiei tale, la nevoile øi la
necazurile fiecæruia. Mai departe, gândeøte-te la timpul dedicat familiei
øi la felul în care, un timp pus deoparte poate ajuta la soluﬂionarea acestor
probleme la care te-ai gândit mai înainte.
Meditaﬂie: Majoritatea tindem sæ credem cæ visele øi ﬂelurile noastre
sunt doar ale noastre. Dar dacæ iei în considerare nevoile de bazæ ale
familiei tale, vei descoperi cæ toﬂi avem nevoie de dragoste øi de un loc
unde indiferent de ce cred alﬂii, ne simﬂim deosebiﬂi. Cu toﬂii avem nevoie
de încurajare øi cu toﬂii avem nevoie de un loc unde sæ putem creøte în
timp ce ajungem sæ-L cunoaøtem pe Dumnezeu, øi începem sæ-L iubim øi
sæ experimentæm pacea Sa.
Marﬂi:
Timp pentru rugæciune: Ia-ﬂi timp sæ-L simﬂi pe Dumnezeu alæturi de
tine în timpul zilei. Luptæ-te sæ menﬂii o relaﬂie adeværatæ cu El øi nu doar
un contact întâmplætor.
Activitate: Dacæ este posibil, începi sæ experimentezi aceste momente
deosebite alæturi de familia ta. Dacæ obligaﬂiile tale prezente nu permit
acest lucru, fæ-ﬂi planuri sigure pentru a încerca în viitor. Începi cu mai
puﬂin, pentru ca pe parcurs sæ mæreøti durata, în timp ce familia ta învaﬂæ
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cum sæ se bucure de acest timp deosebit. Dacæ nu eøti învæﬂat sæ te înﬂelegi
sau sæ cooperezi cu ei, s-ar putea sæ dureze un timp pentru a stæpâni aceastæ
deprindere, iar timpul petrecut împreunæ poate deveni ciudat dacæ te simﬂi
stræin, dar cu timp øi ræbdare veﬂi învæﬂa cum sæ væ simﬂiﬂi bine împreunæ.
Meditaﬂie: Care este cea mai mare piedicæ pentru a-ﬂi lua timp sæ fiﬂi o
familie? Træiﬂi separat, sunteﬂi divorﬂaﬂi, eøti încæ necæsætorit? Chiar dacæ
eøti singur, eøti o familie, pentru cæ faci parte din familia lui Dumnezeu.
Dacæ pui timp deoparte, pentru ceva ce îﬂi place, nu numai cæ ai parte de
o recreaﬂie reconfortantæ, dar te øi pregæteøti pentru ziua în care vei avea o
familie de care sæ ai grijæ. Acesta este un obicei pe care familia ta va fi
foarte fericitæ cæ l-ai dezvoltat.
Miercuri:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ îﬂi ofere curaj øi
înﬂelepciune pentru a începe procesul schimbærii.
Activitate: Ia-ﬂi câteva minute pentru a scrie un bileﬂel fiecærui membru
al familiei, în care sæ le spui ce îi face atât de deosebiﬂi øi de ce vrei sæ
petreci mai mult timp alæturi de ei. S-ar putea sæ paræ ciudat, dar vei
descoperi cæ meritæ efortul. Aminteøte-ﬂi cæ probabil nu le-ai dat tipul de
atenﬂie pe care îl meritæ øi s-ar putea sæ fie sceptici. Este datoria ta sæ-i
convingi, pentru cæ Dumnezeu îﬂi va oferi înﬂelepciune øi te va îndruma.
Meditaﬂie: Care a fost reacﬂia la bileﬂele? Au crezut cæ este doar o
toanæ, sau au væzut o schimbare adeværatæ? De ce au reacﬂionat astfel?
Joi:
Timp pentru rugæciune: Pentru cæ activitatea de astæzi implicæ øi o
altæ familie, întreabæ-L pe Dumnezeu pe cine sæ alegi. Încearcæ sæ fii dispus,
oricare ar fi alegerea Lui, chiar dacæ nu sunt prieteni apropiaﬂi.
Activitate: Încearcæ sæ programezi o întâlnire cu o familie ca a ta doar
pentru a væ recrea împreunæ. Fæ în aøa fel încât sæ fie distractivæ øi asiguræ-te
cæ toatæ lumea s-a simﬂit bine. Øtiu câteva familii care s-au recreat de
minune jucând jocuri într-un chioøc de lemn, în timp ce afaræ ploua
torenﬂial. Aminteøte-ﬂi cæ timpul dedicat familiei nu se bazeazæ pe nimic
altceva în afaræ de dorinﬂa de a fi o familie unitæ øi plinæ de dragoste, chiar
dacæ ploaia væ poate strica picnicul.
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Meditaﬂie: Cât de departe eøti dispus sæ mergi pentru a oferi familiei
tale prietenia ta øi timpul de care are nevoie?
Vineri:
Timp pentru rugæciune: Ai petrecut o sæptæmânæ gândindu-te la timpul
dedicat familiei, iar astæzi îﬂi vei petrece câteva minute gândindu-te la
Dumnezeul pe care ai ajuns sæ-L cunoøti. Dumnezeu a plænuit o grædinæ
deosebitæ pentru primii noøtri pærinﬂi øi a plænuit de asemenea øi un timp
special în fiecare zi, în care venea personal øi stætea de vorbæ cu ei în
ræcoarea serii. Dumnezeu vrea sæ petreacæ un timp deosebit cu tine în
aceeaøi manieræ. Cum Îl poﬂi ajuta?
Activitate: Dacæ sæptæmâna aceasta, în timp ce meditai la familia ta,
ﬂi-ai amintit de ceva deosebit fæcut de pærinﬂii, fraﬂii, soﬂia sau soﬂul tæu,
ia-ﬂi timp sæ-ﬂi exprimi aprecierea, chiar dacæ au trecut ani buni de atunci.
Doar atunci când ne exprimæm recunoøtinﬂa putem intra cu adeværat în
posesia darului oferit. Darul timpului - timp pentru a iubi, aprecia, pentru
a fi implicat øi timp pentru a fi într-adevær o familie, este un dar preﬂios de
care toﬂi ar trebui sæ aibæ privilegiul sæ se bucure.
Meditaﬂie: Câte familii cunoøti care îøi iau timp pentru ei? Existæ
vreuna? Este un lucru rar sæ fii printre acele familii excepﬂionale. Dacæ
eøti hotærât sæ li te alæturi, eu sper øi mæ rog sæ faci acest lucru, atunci va
trebui sæ ieøi din rândul lumii, øi sæ te obiønuieøti cu gândul cæ vei fi
considerat puﬂin ciudat de cei din jur. Eøti dispus sæ fii diferit?
Sâmbætæ:
Meditaﬂie: Dupæ ce Dumnezeu a creat lumea a pus deoparte o zi,
Sabatul, pentru a te bucura de ceea ce a creat øi pentru ca toate creaturile
pe care le-a fæcut sæ-L slæveascæ. Dacæ Dumnezeu consideræ acest timp
petrecut cu El atât de important pentru copiii sæi, ce ne învaﬂæ acest lucru
despre timpul pe care trebuie sæ-l petrecem cu copiii noøtri?
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CAPITOLUL 11

Asociaﬂia familialæ
“Învaﬂæ pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze øi când va îmbætrâni,
nu se va abate de la ea.” (Proverbe 22:6)
ﬁELUL CAPITOLULUI
Sæ schimbe în mod drastic felul în care funcﬂioneazæ cæminurile noastre
prin distribuirea echitabilæ a muncii între membrii familiei øi sæ
investeascæ timpul câøtigat de mama øi de tata în copii
copii.
Ploile de primævaræ øi ninsorile iernii erau deja de domeniul trecutului
iar pædurea era împodobitæ cu o varietate de frunze de un verde viu, încæ
nealterate de cældura færæ ploaie a verilor din munﬂii Stâncoøi. În astfel de
zile aproape cæ se putea auzi chemarea naturii, dar am întârziat, mi-am
terminat treaba în casæ øtiind cæ musafirii noøtri cu care doream sæ-mi
petrec timpul liber, trebuia sæ soseascæ curând.
Sally fræmânta aluatul pentru pâine. Mâinile ei apæsau ritmic øi rotea
compoziﬂia împærﬂind-o în franzele pe care nici un brutar nu le putea egala,
când a sunat telefonul. Erau prietenii noøtri care tocmai pæræsiseræ Kalispell
øi se îndreptau spre North Fork, spre casa noastræ. Am închis telefonul øi
am început sæ mæ gândesc la aceastæ familie, una dintre multele familii pe
care Dumnezeu ni le-a scos în cale, øi ca întotdeauna mæ întrebam ce
pregætise Dumnezeu pentru vizita lor. Oare vor vedea ceva valoros, ceva
ce îøi doreau øi ei, sau se vor uita, ca øi alﬂii, la stilul nostru de viaﬂæ øi vor
concluziona cæ presupune prea multe sacrificii?
Bob øi Samantha Cutter aveau un bæiat øi o fatæ apropiaﬂi de vârsta
bæieﬂilor noøtri. Ne întâlniseræm la unul dintre seminariile pe care le-am
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ﬂinut øi ne-au spus cât sunt de dornici sæ viziteze Parcul Naﬂional Glacier.
Aflând unde locuim noi, s-au gândit la o altæ variantæ. Sæ ne viziteze cât
sunt în zonæ. În mod uimitor, ambele familii aveam în acea perioadæ timp
liber - pentru cæ noi ne facem planurile cu doisprezece sau optsprezece
luni înainte - aøa cæ acum erau în drum spre noi.
Samantha se gândea: “E drum lung pânæ la casa lor, douæzeci øi cinci
de kilometri pe pietriø; sper sæ le placæ de noi. Cu cât mæ apropii mai
mult cu atât sunt mai emoﬂionatæ. Jim øi Sally sunt atât de dræguﬂi, sunt
siguræ cæ totul va fi bine. Presupun cæ în mintea mea i-am cam fæcut niøte
titani ai credinﬂei, dar sunt oameni ca øi noi. Cu toate acestea mi-e teamæ
cæ familia mea nu se va ridica la nivelul lor. Reveria sa a luat sfârøit când
Bob a rugat-o sæ se uite pe hartæ.
Unul dintre avantajele pe care le ai când træieøti în sælbæticie este cæ
atunci când auzi o maøinæ, øtii cæ vine la tine. Aøa cæ eram în spate, pe
verandæ, când au sosit prietenii noøtri. Au coborât din maøinæ
dezmorﬂindu-se cu greu, iar Samantha ne-a refuzat politicos invitaﬂia de a
intra în casæ. “Mulﬂumim, dar dupæ drumul fæcut pânæ aici, nu prea mai
vreau sæ stau jos,” spuse ea râzând.
“Jim, cine a cioplit øi aranjat pietrele din jurul cabanei tale?” m-a
întrebat Bob.
“Noi.”
“Voi?” exclamæ Bob. “Uau! Au un aspect foarte plæcut. Nu øtiam cæ
eøti zidar în pietre.”
“Pæi… sæ-ﬂi spun drept, nu sunt. Voiam ca bæieﬂii sæ înveﬂe diferite
tehnici de construcﬂie øi astfel am pus la punct acest proiect pentru ca
bæieﬂii sæ capete deprinderi în zidærie. A durat cam doi ani pentru a termina
acest proiect.”
“Vrei sæ spui cæ bæieﬂii au fæcut asta?”
“Ei, nu tot, desigur. Am sæpat fundaﬂia øi am fæcut pregætirile necesare
împreunæ. Am fæcut primul zid ca proiect de familie cu bæieﬂii, ca sæ
învæﬂæm cu toﬂii cum se face, dupæ care am fæcut fiecare pærﬂile ræmase.”
“Øi leagænele?” continuæ Bob, împingând-o pe fetiﬂa sa într-unul din
ele.
“Ni le-a construit Andrew. Le folosim pentru “timpul de legænat”.
Sunt sigur cæ ne-ai auzit menﬂionând asta într-una din predicile noastre.”
A dat din cap, dupæ care a întrebat: “Câﬂi ani avea?”
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“Cred cæ avea cam doisprezece ani”. Din moment ce deja începuseræm
un tur neaøteptat în jurul casei, am continuat sæ le aræt. Am încercat sæ îi
fac sæ înﬂeleagæ cæ atunci când ne-am mutat era doar o simplæ cabanæ de
munte øi cæ terenul din jurul ei fusese foarte dur, dar sunt sigur cæ le era
foarte greu sæ îøi închipuie aøa ceva în timp ce se uitau la curtea øi grædina
aranjatæ øi la frumoasa noastræ casæ. Bob m-a auzit menﬂionând dulapurile
din garaj øi dorea sæ le vadæ. Astfel ne-am oprit la garaj înainte de a coborî
spre grædinæ. Bæieﬂii au terminat acest proiect imens singuri, iar aceste
dulapuri ofereau spaﬂiu de lucru mult mai mare. Cel mai mare este lat de
øase metri øi înalt de un metru, cu rafturi øi sertare. “Bæieﬂii au bætut fiecare
cui,” i-am spus lui Bob. “Le-a plæcut foarte mult øi øi-au folosit la lucru
majoritatea momentelor libere timp de mai multe sæptæmâni. I-a ﬂinut
ocupaﬂi iar când au terminat s-au simﬂit cu adeværat împliniﬂi.”
Poate cæ Samantha a avut emoﬂii înainte de a veni aici, dar eu sunt
uimit. Trebuie sæ-i forﬂez mâna fiului meu ca sæ-l fac sæ tundæ iarba, iar
bæieﬂii lor se dedicæ unui proiect ca acesta timp de mai multe sæptæmâni!
Este ceva mai mult la mijloc. Trebuie sæ aflu mai multe.
Deodatæ Bob a observat o uøæ micæ. Mi-am dat seama cæ încerca sæ
nu paræ prea curios, dar am zâmbit øi am spus: “Hai, Bob, deschide-o!” I
s-a tæiat respiraﬂia când a intrat înæuntru øi a descoperit sauna din cedru a
lui Andrew.
“Jim, aceasta este soluﬂia cea mai bunæ pentru a te relaxa la sfârøitul
unei zile. Gata cu muøchii tensionaﬂi.” Bob încæ mai era captivat de
descoperirea acestei saune în timp ce toﬂi ceilalﬂi se îndreptau spre grædinæ.
De îndatæ ce s-a aøezat liniøtea în jurul lui, øi-a dat seama cæ este singur øi
s-a græbit sæ ne prindæ din urmæ.
“A trebuit sæ cæræm tot îngræøæmântul natural de la o fermæ din vale,”
am explicat eu. Aici solul este mult prea pietros. Sera este un proiect
vechi de pe vremea când abia începeam viaﬂa în acest loc, øi având fonduri
limitate, am tæiat singuri lemnul pentru ea cu drujba. Pe atunci, Matthew
avea øase ani sau poate øapte, dar chiar øi aøa, la trei cuie îøi dædea peste
degete.”
Dupæ ce am admirat bogata recoltæ a lui Sally, ne-am îndreptat spre
râu pe potecæ. Aceastæ potecæ a fost un alt proiect special de-al nostru.
Casa noastræ este pe un deal de doisprezece metri, iar pârâul se aflæ la
poalele unei pante abrupte. Bæieﬂii au sugerat, iar noi am fost de acord, sæ
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construim o potecæ pe deal pentru a se ajunge mai uøor la pârâu. Ne-am
petrecut foarte multe momente dedicate familiei pe acest drum, tæind
copaci, construind diguri din buøteni øi punând pietriø de-a lungul lui.
În timp ce ne plimbam, gândurile Samanthei au început sæ hoinæreascæ.
Cu siguranﬂæ, acest proiect a necesitat multe ore petrecute împreunæ øi
cu toate acestea, ei nu povestesc despre nervi sau spirite încinse din timpul
proiectului. Cum reuøesc? Bob øi cu mine abia dacæ reuøim sæ scriem o
scrisoare împreunæ færæ sæ ne certæm.
Odatæ ajunøi la cabana pentru oaspeﬂi, Bob m-a întrebat: “Deci, când
ai construit cu bæieﬂii cabana de oaspeﬂi?”
“Ei bine, acest proiect nu îmi aparﬂine. A fost ideea unui bærbat luteran
care avea o firmæ de construcﬂii aici în vale. Vezi tu, pe atunci vindeam
proprietæﬂi, iar clienﬂii erau interesaﬂi de un constructor bun øi am
recomandat multor clienﬂi pe acest om. Au apreciat foarte mult
recomandarea mea, mai ales cæ erau doar la început. Aceastæ cabanæ a
fost cadoul lor de mulﬂumire. Ei au pus la dispoziﬂie øi materialele.”
“O,” spuse Bob, un pic dezamægit. “Eram sigur cæ øi acesta a fost un
alt proiect minunat al familiei tale.”
“Sæ-ﬂi spun ceva, Bob. Povestea asta este mai lungæ. Dacæ poﬂi aøtepta
pânæ dupæ masa de prânz, îﬂi voi spune restul poveøtii despre cabanæ.
Acum ar fi mai bine sæ ne græbim sæ intræm, pentru cæ probabil Andrew øi
Matthew au terminat deja de pregætit masa.
“Mmmm, miroase bine, cred cæ am sosit la timp,” am spus, conducând
grupul spre cabanæ.
“Da, aﬂi venit la timp, tatæ,” spuse Andrew. “Øi eu mæ bucur cæ eøti
aici. Deveneam din ce în ce mai înfometat doar mirosind mâncarea. Tocmai
am terminat de fæcut salata, aøa cæ totul este pregætit.”
Uau, se gândi Samantha, dacæ ar fi sæ judec dupæ miros aø zice cæ
sunt într-un restaurant de lux. E evident cæ bæieﬂii aceøtia zâmbitori nu
au încælzit mâncarea fæcutæ de mama, ci chiar au gætit. Îmi dau seama de
acest lucru pentru cæ Sally trage cu ochiul prin castroane sæ vadæ ce au
pregætit. Are încredere în capacitatea lor de a pregæti masa pentru musafiri
færæ sæ-i supravegheze øi færæ sæ le dea mæcar un sfat! Incredibil! Ceva
se întâmplæ aici. Trebuie sæ aflu cum fac acest lucru.
“Vrei sæ spui cæ bæieﬂii tæi gætesc øi fac øi munci normale ca orice
bærbat?” întrebæ Samantha.
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“Sigur cæ da,” ræspunse Andrew.
“Øi facem curat, øi cælcæm øi…” începu sæ enumere Matthew øi
probabil cæ ar fi continuat pentru un timp, færæ sæ se plângæ øi nici sæ se
laude. O miøcare blândæ a mamei l-a oprit în mijlocul propoziﬂiei,
amintindu-i de ceilalﬂi tineri prezenﬂi care s-ar fi putut simﬂi depæøiﬂi de o
astfel de enumerare detaliatæ. Øi astfel am început masa.
“Vedeﬂi voi, Bob øi Samantha, filozofia noastræ este cæ dacæ fiii noøtri
vor sæ întemeieze o familie într-o bunæ zi, øi chiar vor aøa ceva – atunci
trebuie sæ øtie cum sæ facæ orice lucru care trebuie într-o gospodærie,” am
explicat eu. “E ca øi cum ai încerca sæ-ﬂi croieøti drum de la om de afaceri
la preøedinte.”
“Jim, mi-ai promis cæ-mi spui mai multe despre cabana de oaspeﬂi,”
interveni Bob. “Apropo, lasagna asta a fost delicioasæ!” adæugæ el,
întinzând farfuria pentru încæ un rând.
“Bine,” am spus, cu un zâmbet larg,
“Dacæ crezi cæ deranjez,” i-am privit în timp ce devorau mâncarea.
“Te rog, continuæ,” spuse Bob cu un chicot. “O sæ-mi dea ocazia sæ o
iau mai încet øi sæ respir.”
“Când constructorii au sugerat sæ facæ o cabanæ pentru oaspeﬂi, Sally
øi cu mine am fost de acord, dar cu o singuræ condiﬂie. Doream ca bæieﬂii
noøtri sæ lucreze cu ei, astfel încât sæ înveﬂe cum sæ construiascæ din temelie
pânæ la acoperiø. Øtiam cæ ezitau, atât în privinﬂa bæieﬂilor cât øi în a spune
care era problema, ca sæ nu ne jigneascæ. Nu prea erau încântaﬂi de idee
dar am încercat sæ-i convingem sæ le ofere bæieﬂilor o zi de încercare.
Le-am spus: “Dacæ nu lucreazæ bine sau væ încurcæ prea tare, nu va mai
trebui sæ-i suportaﬂi.” Astfel le-au dat tot felul de lucruri de fæcut
trimiﬂându-i încoace øi încolo aøteptând sæ oboseascæ sau sæ îøi piardæ
interesul. Mai târziu am aflat despre conversaﬂia lor. A sunat cam aøa:
“Matthew, øtii cum sæ mæsori øi sæ tai… corect?”
“Da, cred cæ da.”
“Atunci ia scândura asta de øase metri øi taie o bucatæ de 1,52 metri
lungime,” comandæ unul dintre constructori în timp ce punea jos ruleta øi
s-a întors la muncæ alæturi de colegi.
“Sper cæ nu te aøtepﬂi sæ se descurce,” spuse un coleg cu neîncredere.
“Nuuu, dar nici nu mæ aøteptam sæ reziste atât de mult.”
“Iatæ scândura pe care mi-aﬂi cerut-o, domnule. Altceva?”
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“Da, du-te øi descarcæ restul de scânduri din camion øi aøeazæ-le lângæ
gater.”
“Mæi sæ fie! Cred cæ a tæiat corect. Nici eu nu cred cæ aø fi tæiat mai
bine.”
“Norocul începætorului,” se împotrivi prietenul sæu. “Sæ vedem dacæ
øi celælalt bæiat poate sæ facæ asta.” A stat puﬂin, dupæ care, færæ sæ aøtepte
un ræspuns, a luat ruleta øi a fæcut o mæsurætoare rapidæ. “Hei, Andrew,”
strigæ el, “am nevoie de o scânduræ latæ de 10 centimetri tæiatæ la 4,15
metri. Vrei sæ mi-o tai tu?” Aøa a început totul. Când au væzut constructorii
cæ erau corecte, au început sæ le dea øi mai multe responsabilitæﬂi. În cele
din urmæ, au angajat bæieﬂii sæ-i ajute øi la alte construcﬂii øi prin aceøti
bærbaﬂi, Matthew øi Andrew au învæﬂat fiecare aspect al acestei meserii.”
Normal, gândi Samantha. Totul în viaﬂa acestor bæieﬂi a fost pregætit
cu grijæ pentru a avea succes. S-ar putea sæ spuneﬂi cæ a fost norocul cel
care a fæcut sæ întâlneøti oamenii potriviﬂi la timpul potrivit, dar dacæ
bæieﬂii nu au fost învæﬂaﬂi sæ lucreze cum trebuie øi bine… oricum nu ar fi
contat. Am o græmadæ de lucruri pe care i-aø putea învæﬂa pe copiii mei
sæ le facæ.
“Cum ai øtiut ce sæ-i înveﬂi pe bæieﬂii tæi?” m-a întrebat Bob.
“Nu am øtiut. Pur øi simplu am încercat sæ îi implic în acﬂiuni la care
sæ se priceapæ cât de cât. Am început de la o vârstæ fragedæ. Am încercat
de asemenea sæ-i învæﬂ sæ anticipeze nevoile mele atunci când lucræm
împreunæ.”
“Sæ anticipeze?”
“Da. De exemplu, atunci când schimb uleiul la camionul nostru, mi-am
învæﬂat bæieﬂii sæ încerce sæ gândeascæ înaintea mea, astfel încât sæ nu mai
fie nevoie sæ spun cæ am nevoie de o cheie fixæ. Trebuia sæ se gândeascæ
înainte la ordinea operaﬂiunii de schimbare a uleiului, astfel încât atunci
când vedeau cæ am nevoie de cheia fixæ sæ mi-o dea înainte sæ o cer. A
luat un timp pentru a antrena procesul gândirii øi a fost o adeværatæ încercare
pentru ræbdarea mea, dar curând au învæﬂat arta de a plænui înainte. De
fapt, a devenit chiar un fel de joc!
Bob dædu din cap îngândurat. “Când am încercat sæ-i implic pe copii
în munca mea, am renunﬂat pur øi simplu pentru cæ era prea mare bætaie
de cap. În plus, era mult mai uøor sæ o fac singur. Se pare cæ am fost cam
neinspirat.”
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“Bob, aceasta este o problemæ cel puﬂin la fel de veche ca øi meseria
de pærinte. A-i învæﬂa pe copii cum sæ fie eficienﬂi necesitæ mult timp øi
lepædare de sine, lucru care îi îndepærteazæ pe pærinﬂi. Recent am citit
cartea unei scriitoare care sugera ca pærinﬂii sæ-øi înveﬂe copiii lucrând cu
ei. Articolul ei a generat mai multe reacﬂii øi scrisori. La una dintre ele a
ræspuns øi voi parafraza: ‘Întrebare: Nu te deranjeazæ copiii tæi atunci
când lucrezi cu ei?’ ‘Sigur cæ mæ deranjeazæ, dar niciodatæ nu le aræt
asta.’
Aceasta este cheia, Bob. Nu conteazæ cæ este greu pentru noi. Ceea ce
conteazæ este sæ facem ce este cel mai bine pentru copiii noøtri. Cred cæ
adeværatul motiv pentru care am vrut ca bæieﬂii noøtri sæ fie pregætiﬂi altfel,
vine din faptul cæ avem propria noastræ afacere. Îmi amintesc cæ mai demult
am încercat sæ angajez o secretaræ nouæ pentru agenﬂia mea de asiguræri.
Trebuie sæ recunosc cæ a fost o adeværatæ bætælie sæ gæsesc o persoanæ
calificatæ. Am intervievat treizeci øi douæ de femei tinere, majoritatea
evident necalificate pentru acest post. Au venit îmbræcate neadecvat,
mestecând gumæ, aproape analfabete, sau cu aptitudini interpersonale
dezastruoase. A fost descurajant, pânæ când a apærut o absolventæ de
facultate. Avea o diplomæ ca profesoaræ de øcoalæ elementaræ, øi tocmai
se mutase în zonæ cu soﬂul ei. Din pæcate, nu era nici un post liber la
øcoala localæ, fapt pentru care s-a prezentat la biroul meu. Øtia sæ
îndosarieze, sæ ia notiﬂe, avea o voce øi o atitudine plæcutæ la telefon, iar
abilitæﬂile interpersonale erau bune. Credeam cæ problema mea era ca øi
rezolvatæ, pânæ când am rugat-o sæ-mi demonstreze deprinderile ei în a
efectua tranzacﬂii monetare. I-am dat cutia cu bani pe care o aveam în
birou øi i-am spus: ‘Închipuie-ﬂi cæ sunt un client care vrea sæ-øi plæteascæ
prima ratæ. Taxa mea este de 87.36 dolari. Îﬂi dau o bancnotæ de 100.
Dæ-mi rest.’ M-a privit øi apoi s-a uitat la cutia cu bani. Pentru prima datæ
pærea încurcatæ. ‘E ok,’ am încurajat-o, ‘nu te græbi øi ræspunde-mi.’ A
început sæ se bâlbâie dupæ care s-a înroøit din cap pânæ în picioare, pentru
cæ nu avea nici cea mai vagæ idee cum sæ dea rest. Mi-era ruøine pentru
ea. Cum putea sæ predea la øcoalæ, dacæ nu putea face nici mæcar ceva atât
de simplu?
M-am întors acasæ øi i-am povestit lui Sally despre cele treizeci øi
douæ de pretendente la post. Nu era deloc surprinsæ. Vezi, preda la tinerii
din bisericæ, øi øtia cât de nepregætiﬂi erau pentru lumea realæ.
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Nu doream ca øi copiii noøtri sæ creascæ astfel, færæ sæ ne dæm seama
la acea datæ cæ eu øi Sally aveam sæ luæm o decizie pentru care vom fi
veønic recunoscætori. Am început sæ le dæm copiilor responsabilitæﬂi din
ce în ce mai mari, mult mai mari decât ale prietenilor lor, dar eforturile
mari nu i-au fæcut sæ se ræzvræteascæ. De fapt, cu cât îi împingeam øi le
ceream mai mult, cu atât personalitatea lor devenea mai blândæ øi le era
mai uøor sæ se predea. Zi de zi, fiecare lucrare pe care o aveau de fæcut
presupunea sæ se predea lui Dumnezeu; øi fæcând astfel, El le sporea puterea
naturalæ øi abilitæﬂile. Am continuat în acest fel conducându-ne familia ca
pe o afacere cu Matthew øi Andrew ca parteneri.”
“Astfel, ai pus bazele asociaﬂiei familiale,” spuse Bob râzând dupæ
care a devenit serios.” Va merge øi pentru noi? Chiar dacæ copiii noøtri
sunt mai mari?”
“Bob,” am ræspuns, privind la copii, “ai copii buni, øi nu este vina lor
cæ nu au fost instruiﬂi. De ce nu facem echipe de câte doi, cu ai mei, timp
de o zi øi sæ vedem cum reacﬂioneazæ?”
“Dar, Jim,” s-a opus Samantha, “nici mæcar nu mi-am învæﬂat fiica
cum sæ gæteascæ!”
“Nu-i nimic. Trebuie sæ înceapæ cândva øi s-ar putea sæ fie bine sæ
înceapæ aici.” Aøa am fæcut. Toatæ ziua i-am væzut fiica tæind lemne cu
Andrew în timp ce fratele ei ajuta la gætit. Acei copii au lucrat din greu
toatæ ziua, dar de fiecare datæ când îi vedeam, pæreau fericiﬂi. Am mâncat
o mâncare nemaipomenitæ øi am avut parte de conversaﬂii plæcute.
Era o searæ fierbinte øi am luat camerele auto pe care le folosim drept
colac pentru o plimbare relaxantæ pe râu. Apa era atât de revigorantæ;
m-am relaxat øi am læsat camera sæ pluteascæ în josul râului. Deodatæ
lumea mea s-a întors cu susul în jos pentru cæ cineva m-a împins! Matthew,
m-am gândit eu, mereu o face când te aøtepﬂi mai puﬂin. Am ieøit la
suprafaﬂæ, dar l-am væzut departe, stând liniøtit pe camera sa - râzând.
Cine? Apoi am væzut-o pe fiica lui Bob. Ei bine, se pare cæ au învæﬂat-o ei.
Ne-am distrat de minune.
Mai târziu, în noaptea aceea i-am auzit râzând øi repovestind
întâmplarea de pe râu în timp ce se îndreptau spre cabana pentru oaspeﬂi.
Am tras cu urechea færæ jenæ, bucurându-mæ de vocile unei familii fericite.
“Ce crezi despre program?” am întrebat-o pe Samantha. Øi am ascultat
cu interes ræspunsul ei.
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“A fost minunat!” spuse fiul lor, entuziasmat. Am auzit vocea fiicei
lor, acea neastâmpæratæ, spunând: “A fost cea mai frumoasæ zi pe care am
avut-o vreodatæ! Putem urma programul Hohnberger øi acasæ?”
S-au îndepærtat prea tare øi nu îi mai puteam auzi, dar mæ rugam øi
speram ca ræspunsul sæ fie “Da”. Mi-am amintit de toate alegerile grele
pe care le-am avut de fæcut pe parcurs, iar ochii mei s-au umplut de lacrimi
gândindu-mæ la ce îi aøteaptæ dacæ aleg sæ meargæ mai departe. Fata se
înøela într-o singuræ privinﬂæ. Nu este programul Hohnberger ci este
programul lui Dumnezeu.
Când Dumnezeu a creat prima familie în grædina Eden, cu mult timp
în urmæ, nu a intenﬂionat niciodatæ ca familiile sæ se afle în aceastæ situaﬂie,
forﬂate de tradiﬂie, schimbare øi presiune socialæ. Astæzi familia este
alcætuitæ din doi pærinﬂi care poartæ în mod disproporﬂionat
responsabilitæﬂile casei. Este o situaﬂie dureroasæ pentru ambele pærﬂi, dar
cei mai dezavantajaﬂi sunt copiii. Ei nu se consideræ vitali, membrii care
contribuie la bunul mers al cæminului, øi cu aceastæ lipsæ de responsabilitate
pierd simﬂul valorii personale care vine atunci când este nevoie de tine.
Pierd timpul pærinﬂilor pentru cæ aceøtia sunt absorbiﬂi de munca ce ar fi
putut fi fæcutæ de altcineva. Pærinﬂii lor au mai puﬂinæ energie pentru a se
juca øi sunt îngrijoraﬂi. Tind sæ devinæ mai puﬂin veseli, aducând cu ei în
cæmin o atmosferæ mohorâtæ. Aceastæ situaﬂie este øi mai gravæ în cæminele
cu un singur pærinte, în care acest pærinte trebuie sæ poarte de unul singur
poverile casei, la care se adaugæ øi serviciul. Deci, cum rectificæm aceastæ
problemæ?
În primul rând, trebuie întocmit un program. Majoritatea familiilor pe
care le-am consiliat nu aveau un program. Deseori cred cæ au, dar la o
privire mai amænunﬂitæ ne dæm seama cæ este unul impus de alﬂii, de øcoalæ,
de øefi, etc. Doar pentru cæ trebuie sæ fii la serviciu sau la øcoalæ, la o
anumitæ oræ, nu înseamnæ cæ ai un program. E ca øi cum ai conduce cu
viteza regulamentaræ când este un poliﬂist lângæ tine pentru a demonstra
cæ respecﬂi legea. Nu, ceea ce faci atunci când nu existæ nici o autoritate
externæ care sæ te controleze, demonstreazæ dacæ øtii sæ-ﬂi organizezi timpul
sau nu.
Am descoperit cæ este eficient sæ împærﬂim ziua în trei pærﬂi. Prima
parte sunt orele dimineﬂii. Sunt orele în care ne trezim, petrecem un timp
alæturi de Dumnezeu, ne închinæm cu familia, ne aranjæm, dupæ care luæm
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micul dejun. Cea de-a doua parte este umplutæ cu orele de lucru. Poate cæ
aceste ore sunt petrecute fie la serviciu, fie cu treburile casei, fie la øcoalæ.
Cea de-a treia parte este seara. Aceste ore sunt puse deoparte pentru
familie øi trebuie pæzite de întreruperi cu aceeaøi stricteﬂe ca øi la serviciu.
De obicei, amintesc oamenilor cæ orele de dimineaﬂæ încep seara, pentru
cæ de ora la care ne ducem la culcare depinde dispoziﬂia noastræ de a ne
trezi la timp, a doua zi de dimineaﬂæ. Programele noi ar trebui aplicate în
seara dinainte de începerea unei noi zile. Astfel, poate începe un program
nou færæ sæ fie nevoie sæ suferi urmærile dezordinii din ziua precedentæ.
Scopul de a organiza timpul pentru familie nu este doar eficienﬂa, ci
mai degrabæ sæ percepem programul ca pe o unealtæ folositæ de Dumnezeu
pentru a recupera timpul care se pierde, øi ca pe un cadou pentru fericirea
noastræ, astfel încât sæ ne putem apropia mai mult de El. Dorim cu toﬂii sæ
fim ca Isus, iar organizarea timpului ne va ajuta sæ atingem acest scop.
Ajutând nenumæraﬂi oameni sæ-øi facæ un program care sæ funcﬂioneze
în viaﬂa realæ am ajuns la o idee: “Fæ doar ce este necesar pentru confortul
øi fericirea temporaræ øi vei avea timp sæ citeøti Biblia cu interes øi sæ ai o
familie organizatæ, disciplinatæ øi apropiatæ de Hristos.”
Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Acest lucru este evident din
legile vizibile ale naturii. În Eclesiastul 3:1-8 se spune: “Toate îøi au vremea
lor, øi fiecare lucru de sub ceruri îøi are ceasul lui. Naøterea îøi are vremea
ei, øi moartea îøi are vremea ei; sæditul îøi are vremea lui, øi smulgerea
celor sædite îøi are vremea ei… dærâmarea… zidirea… plânsul… râsul…
tæmæduirea… aruncarea… strângerea… îmbræﬂiøarea… îndepærtarea…
ruptul… cusutul… tæcerea… vorbirea… iubitul… urâtul… ræzboiul îøi
are vremea lui, øi pacea îøi are vremea ei.” Programul nostru ar trebui sæ
cuprindæ timp pentru tot ceea ce trebuie fæcut în casæ.
Cea mai bunæ cale pentru a face un program este sæ te apuci sæ-l faci.
Scrie-l aøa cum vrei tu sæ fie. Dacæ nu øtii cum sau de unde sæ începi,
aruncæ o privire asupra programelor prezentate în Anexæ. Trebuie sæ-ﬂi
croieøti programul astfel încât sæ se potriveascæ familiei tale øi va exista
mult mai multæ cooperare dacæ, în procesul creærii acestui program, te-ar
ajuta mai mulﬂi membrii ai familiei. Încearcæ-l timp de o sæptæmânæ. La
sfârøit rescrie-l, adæugând sau schimbând ce trebuie. Continuæ sæ modifici
øi sæ potriveøti programul pânæ când devine accesibil, dupæ care lasæ-l sæ
funcﬂioneze.
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Un program eficient este o binecuvântare nemaipomenitæ. Dupæ cum
spune coautoarea mea, Julie: “Când nu mæ simt bine sau nu am chef,
programul este salvarea mea. Nu trebuie sæ iau nici o decizie; familia mea
øtie ce trebuie fæcut øi se descurcæ færæ sæ fie nevoie sæ-i împing de la
spate sau sæ îi supraveghez.”
Dupæ ani de experienﬂæ pot spune cu certitudine cæ persoanele cærora
le este cel mai greu sæ respecte un program sunt pærinﬂii, nu copiii. Copiilor
le place sæ øtie ce trebuie sæ facæ øi când. Pærinﬂii sunt cei care fac sau
stricæ programul. Dacæ respecﬂi programul færæ sæ laøi nimic sæ intervinæ,
øi copiii vor face la fel. Dacæ laøi o problemæ sau alta sæ pætrundæ, atunci
toatæ lumea se va împotrivi programului.
Toate companiile au reguli, principii øi legi pe care le respectæ. Øi în
cæminele noastre este nevoie de astfel de reguli. Ar trebui sæ fie simple øi
adaptate la vârsta copiilor noøtri. Mai este un principiu foarte important
care trebuie luat în considerare: regulile cæminului trebuie impuse cu
stricteﬂe!
Ideile prezentate în aceste capitole nu sunt teologice. De fapt, s-ar
putea sæ paræ prea evidente pentru a fi discutate. Dar am descoperit cæ nu
este nimic mai valoros decât o familie creøtinæ bine organizatæ. Ea vorbeøte
mai puternic comunitæﬂii decât orice predicæ. Ajunge la inimile copiilor øi
le leagæ de principii durabile care îi vor ajuta indiferent de ce vor face în
viitor. A deveni un membru al asociaﬂiei de familie poate fi o pregætire
pentru viaﬂæ. Viitorul familiei tale este în faﬂa ta, øi singura întrebare este:
“Ce vreau pentru copiii mei?” Dumnezeu sæ fie alæturi de tine atunci când
iei aceastæ decizie.
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Ce vreau pentru copiii mei
Ce vreau pentru copiii mei?
Vreau lumea cu faima ei?
Le doresc averea bogaﬂilor?
Un joc sæ fie viaﬂa lor?
Ce vreau pentru copiii mei?
Înﬂelepciune øi putere?
Binecuvântæri nemærginite?
Sæ facæ toate lucrurile bine?
Iatæ ce vreau pentru copiii mei:
O inimæ plinæ de pace cereascæ,
O viaﬂæ de slujire,
O inimæ ræbdætoare øi iubitoare.
Vreau sæ-L cunoascæ pe Mântuitorul
Sæ se elibereze de pæcatul zdrobitor
Asta vreau pentru copiii mei.
Vreau sæ umble cu El.
Vreau sæ fie ca El.
Ruth Anderson

ACTIVITÆﬁILE PENTRU SÆPTÆMÂNA 11
Duminicæ:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ-ﬂi dezvæluie care
sunt pærﬂile slabe ale familiei tale, pe care El ar vrea sæ le îndrepﬂi. Fii
atent la gândurile pe care ﬂi le transmite; îﬂi poate spune exact problema
care trebuie rezolvatæ.
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Activitate: Citeøte “Asociaﬂia familialæ”. Sfætuieøte-te cu familia ta øi
programeazæ o întâlnire de familie marﬂi seara.
Meditaﬂie: A existat în acest capitol ceva împotriva voinﬂei tale? De
ce? Gândeøte-te cu atenﬂie la programul familiei. Ce este bun øi unde este
nevoie de îmbunætæﬂiri?
Luni:
Timp pentru rugæciune: În timp ce te rogi, aminteøte-ﬂi cæ organizarea
familiei are drept scop o umblare mai apropiatæ cu Dumnezeu. De aceea,
astæzi cautæ sæ înﬂelegi care este voinﬂa Sa pentru problemele din viaﬂa ta.
Activitate: Scrie cât poﬂi de mult despre programul actual al familiei.
Dacæ nu crezi cæ ai un program, atunci noteazæ influenﬂele exterioare,
cum ar fi serviciul sau øcoala, care necesitæ respectarea unui orar.
Meditaﬂie: Ai observat cæ eøti chiar foarte ocupat toatæ ziua în timp ce
pe hârtie sunt ore libere? Dacæ ai observat acest lucru, nu eøti singurul.
Viaﬂa în ziua de astæzi este foarte pretenﬂioasæ øi dacæ nu punem timp
deoparte pentru proiecte speciale sau interese personale, nenumærate lucruri
ne vor fura timpul clipæ cu clipæ.
Marﬂi:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-te pentru înﬂelepciune, ca sæ-ﬂi poﬂi
ordona viaﬂa dupæ orânduiala Cerului. Încearcæ sæ abordezi acest procedeu
de reorganizare a vieﬂii cu un spirit dispus sæ se supunæ alegerilor lui
Dumnezeu, oricare ar fi acestea.
Activitate: Astæzi este ziua cea mare. Ia o foaie de hârtie øi întocmeøte
un program. Mai ia o foaie de hârtie øi scrie îndatoririle fiecærui membru
al familiei. Lucreazæ din greu la prezentarea ta ca øi cum ai lucra pentru o
prezentare de la serviciu. Propune-ﬂi sæ prezinﬂi familiei planul în aceastæ
searæ. Fii deschis la sugestiile lor. Unele activitæﬂi, cum ar fi gætitul, nu
vor putea fi fæcute dacæ copiii nu au fost instruiﬂi sæ le îndeplineascæ în
siguranﬂæ.
Activitate: Gândeøte-te la toﬂi membrii ai casei tale, la ce se pricep øi
la ce nu se pricep, øi plænuieøte prezentarea ta în aøa fel încât sæ se
potriveascæ cu personalitatea fiecæruia. Nu uita cæ un program adeværat
începe cu seara de dinainte.
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Miercuri:
Timp pentru rugæciune: Cautæ ræbdare øi înﬂelepciune pentru conflictele
acestei zile.
Activitate: Începi sæ respecﬂi noul program. Fii foarte atent, pentru cæ,
în timp ce tu eøti sigur cæ este nevoie de schimbare, toﬂi ceilalﬂi trebuie sæ
se convingæ ei înøiøi de valoarea unui program, experimentându-l. Dacæ
ai dispute cu cei din familie, nu vor fi dispuøi sæ se implice în noul tæu
program. Dacæ ai mai mult timp de oferit pentru a-i face fericiﬂi øi foloseøti
timpul câøtigat în acest scop, îi vei converti rapid.
Meditaﬂie: Cum a fost astæzi? Ce poate fi îmbunætæﬂit?
Joi:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ te ajute sæ iei
hotærâri corecte pentru a definitiva procesul de reorganizare a timpului.
Activitate: Astæzi va trebui sæ modifici câteva aspecte ale programului
care nu au funcﬂionat ieri. Nu te teme sæ transformi øi sæ potriveøti atât
programul cât øi activitæﬂile din casæ pânæ când vei avea un program care
sæ funcﬂioneze. S-ar putea sæ necesite ceva timp, dar respectæ-l øi bucuræ-te
de timpul câøtigat alæturi de familia ta.
Meditaﬂie: Ai væzut beneficii dupæ douæ zile? Ceva neajunsuri?
Vineri:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ-ﬂi îndrume gândurile
pe tot parcursul acestui proces. Vei avea nevoie de ajutorul Sæu pentru a
te menﬂine pe poziﬂie øi pentru a rezolva problemele mai vechi.
Activitate: Ajutæ-i pe copii cu noile îndatoriri, s-ar putea ca ei sæ nu
øtie toate trucurile pe care le øtii tu pentru ca munca sæ fie mult mai rapidæ
øi mai uøoaræ. Încurajeazæ, nu cicæli!
Meditaﬂie: Ai devotat mai mult timp familiei tale? Asiguræ-te cæ ei
sunt prioritatea.
Sâmbætæ:
Meditaﬂie: Dacæ ai timp, uitæ-te la povestea creaﬂiunii din primele
capitole ale Genezei. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii øi al
organizærii – curaj!
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CAPITOLUL 12

Întruniri de familie
“Øi voi, pærinﬂilor, nu întærâtaﬂi la mânie pe copiii voøtri, ci creøteﬂi-i în
mustrarea øi învæﬂætura Domnului.” (Efeseni 6:4)
ﬁINTA CAPITOLULUI
Sæ începi sæ foloseøti întrunirile de familie în aøa fel încât sæ fie o
unealtæ folositoare pentru a îndepærta conflictele øi sæ instaureze tipul
de familie pe care o doreøte Dumnezeu, ajutându-i pe membrii sæ-øi
atingæ potenﬂialul.
“Tatæ, putem sæ avem o întrunire de familie curând?”
M-am întors spre Matthew care se uita la mine cu ochi triøti. Era evident
cæ ceva îl supæra, dar nu aveam nici cea mai micæ idee ce putea fi. În
familia noastræ oricine poate avea o întrunire de familie, dacæ doreøte
acest lucru. Tot ce trebuie sæ facæ este sæ vinæ la mine øi sæ propunæ, iar eu
o programez la momentul potrivit. Uneori este nevoie de mai multe
informaﬂii pentru a te asigura cæ o programezi pentru momentul care trebuie.
De exemplu, dacæ cineva are o propunere pentru vacanﬂæ o putem face foarte
uøor, dar dacæ cineva este supærat sau are o problemæ gravæ ne trebuie un
timp mai lung øi færæ întreruperi. M-am decis sæ mæ interesez puﬂin:
“Te supæræ ceva, fiule?”
“Da, øi aø fi foarte bucuros dacæ am putea sta de vorbæ weekend-ul acesta.”
“Pæi, fiule, seara aceasta este liberæ. Øapte øi jumætate este bine?”
“E bine, tatæ. Mulﬂumesc!”
Dupæ ce a plecat, m-am tot chinuit sæ mæ gândesc dacæ am fæcut cumva
ceva care sæ-l supere, dar nu am gæsit nimic. Duhul Sfânt nu mi-a amintit
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nimic în acel moment aøa cæ m-am gândit cæ Sally este cea responsabilæ.
Probabil cæ i-a cerut sæ facæ ceva ce nu era treaba lui sau l-a forﬂat prea
tare cu învæﬂatul. Orice ar fi, vom rezolva problema în seara asta, m-am
gândit eu øi într-un fel stæteam liniøtit, øtiind cæ nu voi fi eu cel învinovæﬂit.
În seara aceea, în care s-a adunat familia, le-am reamintit scopul
întrunirilor de familie. Nu este pentru a condamna sau a acuza pe cineva,
ci pentru a gæsi o soluﬂie. Am enumerat de asemenea øi regulile de bazæ.
Prima regulæ era cæ cel care a convocat întrunirea avea dreptul sæ vorbeascæ
primul øi sæ-øi spunæ problema færæ sæ fie întrerupt. Dupæ aceea, nimeni
nu avea voie sæ vorbeascæ în afara cazului în care prezenta o soluﬂie, o
sugestie sau, dacæ era nevoie, clarificæri asupra unui aspect. Acestea fiind
spuse, ne-am rugat ca Dumnezeu sæ ne conducæ. Ne-am rugat sæ ne ajute
sæ ne lepædæm firea, indiferent care era problema. Apoi i-am dat cuvântul
lui Matthew, neræbdætori sæ vedem despre ce este vorba.
“Tatæ, astæzi mi-ai folosit drujba nouæ øi nici mæcar nu mi-ai cerut
voie, spuse Matthew indignat.”
Am ræmas înmærmurit, færæ grai. Fusesem atât de sigur cæ nu eu eram
cauza acestei probleme! M-am luptat sæ-mi pæstrez calmul. Da, i-am
împrumutat drujba. Erau câteva tufe în spatele serei øi voiam sæ le tai.
Când m-am dus la dulapul din garaj am væzut drujba nouæ øi mult mai
uøoaræ a lui Matthew. Pærea unealta perfectæ pentru ce aveam de fæcut,
aøa cæ am luat-o. Pe atunci avea treisprezece ani øi era prima lui unealtæ
puternicæ. Desigur, øi-a cumpærat-o din banii lui, dar cum stætea acolo
tentant, vopsitæ în roøu, strælucitoare, nici nu m-am gândit sæ cer voie.
Mereu am fost strict în aceastæ privinﬂæ. Le-am pretins bæieﬂilor sæ-mi cearæ
voie înainte sæ ia vreo unealtæ de-a mea. Astfel, dacæ lipsea ceva sau era stricat
øtiam pe cine sæ întreb, iar simpla idee de a fi întrebaﬂi cultiva în ei respectul
pentru proprietatea altuia øi responsabilitate când un lucru era împrumutat.
Stând acolo, pe scaunul condamnatului, am væzut deodatæ situaﬂia prin
ochii lui Matthew øi îmi imaginam cum s-a simﬂit când a auzit o drujbæ,
pentru ca uitându-se mai bine sæ descopere cæ este drujba lui cea nouæ pe
care nici mæcar nu a avut øansa sæ o foloseascæ. S-a simﬂit jignit cæ nu am
avut bunul simﬂ sæ-i cer voie, øi avea dreptate. Simﬂeam cæ mai am puﬂin øi
intru în pæmânt de ruøine.
Am înﬂeles care era situaﬂia øi mæ întrebam ce s-ar fi întâmplat dacæ
nu aveam un astfel de mecanism, ca aceste întruniri de familie, pentru a
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rezolva problemele din cæmin. Matthew s-ar fi simﬂit jignit øi rænit øi ar fi
izbucnit mânios împotriva mea. Sau dacæ ar fi venit sæ vorbeascæ doar cu
mine aø fi fost tentat sæ spun:
“Ascultæ, eu fac regulile aici. Aøa stau lucrurile. Când o sæ ai casa ta
øi îﬂi vei plæti singur taxele, n-ai decât sæ faci regulile tale.
În inima mea øtiam cæ ræspunsuri ca acesta nu fac altceva decât sæ
întoarcæ inimile copiilor împotriva pærinﬂilor.
Toﬂi ochii erau aﬂintiﬂi asupra mea. Øtiam cæ trebuie sæ ræspund, øi am
spus încet:
“Matthew, nu-mi vine în minte nici un principiu biblic pentru aceastæ
problemæ, dar mereu am crezut cæ ‘Ce merge pentru Vlædicæ merge øi
pentru Opincæ.’”
“Hæ? Cum adicæ?” întrebæ perplex.
“Adicæ îmi pare ræu cæ am folosit drujba ta færæ sæ-ﬂi cer voie. Dacæ
vrei sæ cer voie înainte, aøa voi face. Promit cæ aøa voi face în viitor, am
încheiat.” Faﬂa lui s-a relaxat øi s-a luminat cu un zâmbet. Øtiam cæ s-a
terminat cu bine, cæ am rezolvat problema corect øi drept, øi aveam pace
în suflet. Armonia domnea din nou.
Întrunirile de familie pot fi folosite ca niøte unelte atunci când væ
confruntaﬂi cu diferite conflicte, dar nu este numai atât. Am avut întruniri
de familie în jurul mesei, plænuind vacanﬂe, sau în jurul focului, în mijlocul
naturii. Am avut astfel de întruniri chiar øi în maøinæ în timp ce cælætoream.
Cu toate acestea, foarte multe familii nu vor sæ încerce. Ideea predominantæ
pare a fi: “O fi mergând la voi øi la familia Waters, dar nu va merge la noi
acasæ sau cu copiii noøtri.”
Eøti dispus ca mæcar sæ încerci? Hai cu mine sæ vizitæm o familie cu
probleme care a încercat øi a descoperit valoarea întrunirilor de familie.
Nancy, o doctoriﬂæ de succes, împreunæ cu soﬂul ei, Don, încerca sæ-øi
menﬂinæ slujba de chirurg în timp ce creøtea trei copii. În timp ce Don
avea o afacere proprie, slujba lui Nancy oferea un venit mult mai bun care
întreﬂinea familia, iar Don era cel care stætea acasæ cu bæieﬂii. Singura
problemæ era cæ Don avea o fire liniøtitæ, mult prea liniøtitæ, calmæ, moale,
care a permis ca bæieﬂii lui sæ capete anumite obiceiuri rele care declanøau
multe conflicte în cæmin. Bæieﬂii au trecut dincolo de bunætatea lui Don øi
au învæﬂat sæ se împotriveascæ oricærei instrucﬂiuni care nu le convenea.
Au devenit indolenﬂi, întârziind chiar øi ore întregi acﬂiuni simple ca spælatul
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vaselor. Aceastæ indolenﬂæ, la care s-a adæugat ræzvrætirea, fæcea ca treburi
simple sæ dureze o veønicie øi împiedica familia sæ termine lucrul la timp.
Cred cæ îﬂi imaginezi cum era viaﬂa la ei acasæ. Toatæ ziua tata îi cicælea pe
fiii sæi, care îl ignorau øi se distrau pe seama eforturilor lui. Era o luptæ
pierdutæ care frustra pe toﬂi cei implicaﬂi. Øi mai ræu, în loc sæ fie un refugiu,
cæminul era un câmp de luptæ. Copiii simﬂeau cæ nu vor reuøi niciodatæ, în
timp ce tatæl se simﬂea lipsit de putere, iar mama era tentatæ sæ-øi piardæ
ræbdarea atât cu copiii cât øi cu tatæl lor, pentru cæ lucrurile pe care le
aveau de fæcut erau ignorate.
Când am spus cæ se pot rezolva majoritatea acestor probleme într-o
întrunire de familie, au avut îndoieli. Chiar dacæ erau disperaﬂi sæ gæseascæ
o soluﬂie, voiau sæ evite ceva ce credeau cæ va fi o altæ luptæ færæ sfârøit.
L-am rugat pe fiul meu, Andrew, care pe atunci avea douæzeci øi unu
de ani, sæ-i ia pe aceøti copii øi sæ-i ducæ la ei acasæ unde sæ plænuiascæ un
“maraton grizzly”. Unde locuim noi, urøii grizzly se plimbæ nestingheriﬂi
øi sunt renumiﬂi pentru personalitatea lor neplæcutæ øi temperamentul ciudat,
aøa cæ pentru disciplinarea bæieﬂilor, am ales sæ îi punem sæ facæ ture lungi
de alergare pe care le-am numit “maratonul grizzly”. Aceste alergæri erau
suficient de dure încât sæ scoatæ din ei toatæ atitudinea “grizzly” sau dorinﬂa
de a se lupta. Funcﬂioneazæ cam aøa: dacæ îi puneam sæ facæ ceva iar ei
refuzau sau se împotriveau din încæpæﬂânare, îi trimiteam sæ alerge øi nu
discutam cu ei când erau atât de porniﬂi. Regula era cæ trebuia sæ fugæ cât
puteau mai tare, øi dacæ nu se întorceau transpiraﬂi øi gâfâind, øtiam cæ au
încercat sæ ne pæcæleascæ øi îi trimiteam din nou!
Nu trebuie sæ fii punitiv, ci mai degrabæ foloseøte acele energii pornite
sæ facæ ræu pentru a le transforma într-o activitate inofensivæ - cum ar fi
alergatul. Le-am spus bæieﬂilor cæ timpul petrecut fugind nu era pentru
a-øi plânge de milæ, ci le oferea ocazia sæ înveﬂe lepædarea de sine. Deci,
când i-am spus lui Andrew sæ se pregæteascæ pentru un “maraton grizzly”,
øtia ce are de fæcut. Au fugit pe un câmp, apoi pe un deal, de-a lungul unui
râu øi apoi pe o pantæ lungæ pânæ acasæ. A folosit excepﬂional cei trei mii
de metri pe care îi au øi cu toate acestea, drumul lor nu a fost mai lung de
un kilometru øi jumætate. Bæieﬂii l-au ajutat pe Andrew în încercarea lui,
dupæ care i-am cronometrat în timp ce Andrew îi conducea cu cea mai
mare vitezæ în prima turæ. Cronometrarea este foarte importantæ dacæ vrei
sæ øtii care este cea mai mare vitezæ a copilului tæu. Când am început
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acest obicei, alergam alæturi de bæieﬂii noøtri pânæ când au prins ideea.
Bæieﬂii lui Nancy øi Don gâfâiau când s-au întors cu Andrew, iar acum
priveau mult mai serios aceastæ operaﬂiune.
Nancy øi Don m-au rugat sæ conduc eu prima întâlnire, pentru a-i
învæﬂa cum se face. Primul lucru pe care l-am fæcut a fost sæ stabilesc
regulile de bazæ pe care le urmæm øi am prezentat îngrijorærile pærinﬂilor
în legæturæ cu ineficienﬂa lor în muncæ. Am întrebat bæieﬂii dacæ pærinﬂii
lor aveau dreptate sau exagerau. În multe privinﬂe aceøtia erau niøte copii
buni care doreau sæ facæ binele, dar nu øtiau cum sæ se predea lui Dumnezeu
øi sæ facæ voia Lui pentru ca El sæ le poatæ schimba sentimentele øi dorinﬂele
øi sæ-i poatæ ajuta sæ facæ ceea ce în inima lor øtiau cæ este corect. În acest
context am prezentat “maratonul grizzly”, drept mijloc de a-i ajuta sæ-øi
liniøteascæ mintea pentru a putea ræspunde Duhului lui Dumnezeu øi sæ
fie fericiﬂi în ascultare, în loc sæ stæruie în obræznicie. Apoi i-am rugat pe
bæieﬂi sæ spunæ cum øi când sæ fie supravegheaﬂi.
I-am læsat sæ se gândeascæ puﬂin, dupæ care au venit cu o întreagæ listæ de
“activitæﬂi problemæ” cum ar fi spælatul vaselor, pe care chiar øi ei au recunoscut
cæ trebuie sæ le priveascæ altfel decât în trecut. Am întærit ideea cæ era de
datoria pærinﬂilor sæ foloseascæ metoda “grizzly”, iar scopul era de a schimba
atitudinile lor øi de a-i face dispuøi sæ asculte øi sæ se poatæ discuta cu ei.
Trebuia sæ ne asiguræm cæ au înﬂeles faptul cæ luptele de acasæ se
pierdeau sau se câøtigau doar în mintea lor. Atunci când o activitate nu ne
convine, tendinﬂa noastræ este sæ dæm frâu liber sentimentelor care ne duc
pe cæi greøite. Maniera în care ne confruntæm cu aceste sentimente “fireøti”
conteazæ: fie le predæm lui Dumnezeu, fie le dæm curs. De aceastæ decizie
depinde succesul sau eøecul în viaﬂa noastræ de creøtin. De aceea, copiii
noøtri au nevoie mai mult de instruire decât de “pedepse”. Rezultatele
sunt bune doar atunci când motiveazæ copilul sæ facæ binele în loc sæ facæ
ræul. Træsætura moøtenitæ de la pærinﬂii noøtri øi transmisæ mai departe
tinerilor noøtri este voinﬂa egoistæ care vrea sæ facæ cum øi ce vrea, chiar
acum! Nu trebuie sæ îﬂi înveﬂi copilul cum sæ fie egoist, sæ se smiorcæie
sau sæ aibæ pretenﬂii; øtie cum sæ facæ asta din naøtere. Nancy øi Don nu au
fost în stare sæ obﬂinæ comportamentul dorit pentru cæ nu au mers niciodatæ
la problema de bazæ.
Maratonul grizzly folosit pentru a motiva øi pentru a schimba,
funcﬂiona. Din moment ce bæieﬂii deja fæcuseræ o astfel de alergare de
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încercare cu Andrew, au ajuns la concluzia cæ nu sunt chiar atât de
distractive øi cæ nu ar fi ræu ca data viitoare sæ fie mai cooperanﬂi cu mama
øi cu tata. Oricum, au acceptat sæ aplice aceastæ proceduræ pentru orice
neascultare.
Copiii au un simﬂ al dreptæﬂii mult mai bine dezvoltat øi tind sæ fie mai
stricﬂi decât adulﬂii cu neascultarea, dacæ li se oferæ ocazia, aøa cæ am fost
fericit sæ aud pe cel mai mic bæiat cæ protesteazæ atunci când fraﬂii sæi au
cerut procedura “grizzly” pentru o micæ neascultare.
“Nu,” obiectæ el, “nu e atât de grav, jumætate e de-ajuns.”
Øi au fost cu toﬂii de acord.
Færæ sæ ne dæm seama, întrunirea de familie i-a fæcut pe bæieﬂi sæ lucreze
împreunæ pentru scopul comun al reformærii familiei. Pærinﬂii pæreau
înmærmuriﬂi øi mai târziu au spus:
“Am crezut cæ o întrunire de familie înseamnæ sæ spui copiilor ce vrei
de la ei øi atât, dar aproape cæ i-ai læsat numai pe ei sæ-øi spunæ punctul de
vedere!”
“Ai dreptate,” am acceptat. “Copiii sunt mult mai dispuøi sæ accepte o
decizie la care au participat øi ei.”
Aceøti pærinﬂi abia începeau sæ înﬂeleagæ cæ toﬂi oamenii, nu doar copiii,
vor sæ facæ parte din procesul luærii deciziilor sau mæcar sæ li se ia în
considerare sentimentele. Consiliile de familie sunt o necesitate pentru
bunul mers al Asociaﬂiei Familiale despre care am vorbit în capitolul 11.
Dând ocazie copiilor, aceøti tineri parteneri, sæ participe la conducerea
familiei, vor învæﬂa sæ se conducæ pe ei înøiøi. Pærerea lor nu este doar un
simbol ci o voce realæ øi importantæ în familie. Copiii apreciazæ øi ræspund
acestei provocæri.
Nancy øi Don au început procesul de guvernare egalæ a cæminului øi
trebuie sæ îl continue din toatæ inima. Am descoperit cæ în orice cæmin nu
copiii sunt cei care au o problemæ cu schimbarea, ci pærinﬂii. Noi, pærinﬂii
suntem cei vinovaﬂi când nu respectæm programul. Rezultatul obﬂinut,
întotdeauna depinde cât de motivaﬂi suntem. Dumnezeu foloseøte adesea
situaﬂii critice pentru a ne motiva sæ încercæm forme de schimbare pe care
noi adulﬂii le-am îndepærta ca fiind de prost gust. Îmi amintesc de o familie
a cærei membrii erau atât de disperaﬂi încât au urcat cu toﬂii în maøinæ,
inclusiv bunicii, pentru a stræbate un drum lung pânæ la mine, în cæutare
de ajutor.
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Totul a început cu un telefon neaøteptat de la Kalispell. Era o familie
care locuia departe de noi. Ne-am cunoscut la o serie de întâlniri. Treceau
printr-o crizæ în familie øi nefiind în stare sæ gæseascæ o soluﬂie, au venit la
noi sæ-i ajutæm.
Nu sunt tocmai genul nostru de vizitatori inoportuni, dar inimile noastre
erau alæturi de ei în disperarea lor. Le-am înﬂeles emoﬂiile øi exasperarea.
Din fericire, aveam o dupæ-amiazæ liberæ în care ne puteam ocupa de ei.
Nu toﬂi cei care vor sæ ne facæ o vizitæ sunt atât de norocoøi. Unul dintre
cele mai grele lucruri pe care trebuie sæ le fac, de când am înfiinﬂat fundaﬂia
Restauration International, este sæ spun NU cât mai politicos nenumæratelor
cereri pe care pur øi simplu nu le pot onora.
Am spus acestei familii cât timp aveam la dispoziﬂie øi câteva indicaﬂii
de drum pentru a ne putea gæsi. Câteva ore mai târziu, din maøinæ a ieøit
un grup de persoane posomorâte. Am schimbat formulele de salut, dar în
spatele conversaﬂiei care a urmat, se putea observa un sentiment de
neplæcere care depæøea aceastæ conversaﬂie superficialæ. Pærinﬂii, Robert
øi Claire, se simﬂeau stânjeniﬂi, iar feﬂele copiilor spuneau multe. Barbara,
de øaptesprezece ani, pærea abætutæ øi îngrijoratæ, în timp de Susan, sora
ei de cincisprezece ani, pærea mai mult dezgustatæ decât nervoasæ. Dar
ceea ce spunea totul era faﬂa fræﬂiorului lor de nouæ ani. Atitudinea lui
transmitea un mesaj de genul:
“Hai, fæ ce vrei. Nu mæ poﬂi atinge.”
Era din ce în ce mai închis în sine, îndepærtând oamenii pentru ca
nimeni sæ nu-l mai ræneascæ. Bunicii care i-au însoﬂit, pæreau a fi oameni
de treabæ, dar erau foarte îngrijoraﬂi pentru familia fiicei lor. Am schimbat
câteva vorbe un minut sau douæ, dupæ care am intrat în sufragerie øi am
început sæ stæm serios de vorbæ. Am organizat conversaﬂia noastræ dupæ
regulile unei întruniri de familie øi i-am avertizat pe toﬂi în legæturæ cu
regulile privitoare la comportament. Mai departe, am accentuat faptul cæ
în acest cadru toﬂi membrii trebuie sæ vorbeascæ cu sinceritate despre
problemele lor færæ sæ se teamæ de represalii.
Începând cu cei mici, l-am rugat pe Todd sæ spunæ care crede el cæ
este problema. M-a privit de parcæ ar fi trebuit sæ øtiu deja. În fond, el øtia
øi doar era mult mai mic decât mine, dar a acceptat sæ-mi spunæ oricum.
Nu se putea sæ nu observi dezgustul pe care îl simﬂea faﬂæ de aceastæ situaﬂie.
“Mami øi tati se ceartæ tot timpul,” spuse el mâhnit.
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Cu siguranﬂæ, era gata sæ-øi catalogheze pærinﬂii drept cauze pierdute.
Am aøteptat un moment, dar nu a mai spus nimic, aøa cæ am întrebat-o
acelaøi lucru pe Susan.
“Mama ne vorbeøte foarte dur. Are tot felul de versete din Biblie pe
care le citeazæ atunci când ne spune ce sæ facem øi ce sæ nu facem, øi vrea
sæ facem aøa, dar se poartæ atât de dur cu noi. Nu mai suport,” a mærturisit
ezitând.
M-am uitat la Claire. Plângea, dar am simﬂit îndemnul sæ continuu,
aøa cæ am întrebat-o pe Barbara care era pærerea ei. Aceastæ tânæræ, stæpânæ
pe sine, era maturæ în adeværatul sens al cuvântului. Cuvintele sale
demonstrau dorinﬂa sa de a avea un cæmin fericit, dar în acelaøi timp îøi
dædea seama cæ era aproape imposibil de obﬂinut.
“Ce bine ar fi dacæ mama øi tata ar înceta sæ se mai certe!” Mânia ei
pærea deja epuizatæ, înlocuitæ de regret pentru ceea ce ar fi putut fi.
“Atunci când se ceartæ îøi varsæ toﬂi nervii pe noi øi se poartæ foarte
urât.”
“Este vreunul dintre pærinﬂi mai responsabil decât celælalt?” am întrebat eu.
“Da, mama. Mereu se ia de tata.”
Acum mama plângea øi mai tare øi îmi era milæ de ea. Stætea alæturi de
pærinﬂii ei, în timp ce familia îi enumera eøecurile.
“Cum se comportæ tata acasæ?” am întrebat copiii.
“O, tata este OK. De obicei putem sta de vorbæ cu el, dar nu prea stæ
pe-acasæ.” Ceilalﬂi copii au dat din cap aprobator.
Începeam sæ-mi fac o imagine despre viaﬂa lor de acasæ, dar pentru a
avea o imagine completæ, aveam nevoie øi de perspectiva pærinﬂilor.
“Claire, sunt sigur cæ tu ai altæ pærere despre aceastæ situaﬂie. Vrei sæ
ne spui care este pærerea ta acum?”
Claire a început sæ îøi verse sufletul de parcæ s-ar fi spart un dig. Ne-a
spus despre încercarea ei de a ﬂine standardele biblice, în timp ce soﬂul ei
nu o ajuta iar copiii nu cooperau. Simﬂea cæ trebuie sæ ﬂipe pentru a obﬂine
minimum de ascultare. Evident cæ nu doar copiii se simﬂeau oribil acasæ.
În cele din urmæ a sosit rândul lui Robert øi l-am întrebat:
“Toate aceste lucruri sunt adeværate?”
A dat din cap øi a spus:
“Da, Claire încearcæ sæ ne suporte cât poate pânæ când îøi pierde
cumpætul øi îøi varsæ nervii.” A recunoscut cæ era genul de om moale care
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nu încerca sæ agite apele. Dorea ca toﬂi sæ fie fericiﬂi, dar nu se implica
prea tare în familie.
Imaginea era acum completæ. Era evident cæ tatæl nu era liderul spiritual
care ar fi trebuit sæ fie, iar mama, simﬂind aceastæ lipsæ øi-a luat aceastæ
greutate asupra ei, dar în timp ce era zeloasæ pentru lucrarea lui Dumnezeu,
mersese pe un drum greøit. Copiii erau o imagine vie a atmosferei din
familie.
Familia lor era pe punctul de a ceda. Dacæ nu se acﬂiona într-un mod
pozitiv øi înælﬂætor, s-ar fi ajuns la dezintegrarea familiei øi toﬂi s-ar fi
întors împotriva lui Dumnezeu.
Am aruncat o privire la bunici.
“De cât timp sunteﬂi cu ei?” am întrebat.
“De douæ sæptæmâni.”
“Aveﬂi ceva de adæugat?”
“Nu, lucrurile stau exact cum au spus ei,” recunoscu tatæl lui Claire,
întristat. Odatæ cu constatarea bunicului s-a instalat o atmosferæ øi mai
apæsætoare.
Cumva trebuia sæ le dau speranﬂe øi trebuia sæ încep cu prezentul.
“Doamne, dæ-mi Tu cuvintele potrivite”, m-am rugat în tæcere.
“Robert,” am început eu, “cred cæ îﬂi dai seama cæ trebuie sæ devii
liderul spiritual al familiei, dacæ vrei ca familia ta sæ supravieﬂuiascæ.”
A aprobat pærerea mea, aøa cæ am continuat.
“Claire a purtat aceastæ povaræ un timp, dar nu este potrivitæ pentru
aceastæ lucrare. Trebuie sæ începi sæ fii cel care deﬂine controlul asupra
închinærii în familie, asupra disciplinei øi mai mult decât toate, în
conducerea familiei. Mai departe, trebuie sæ rezolvaﬂi problema certurilor
gæsind un timp în care sæ puteﬂi sta de vorbæ, nu sæ væ certaﬂi, în legæturæ
cu grijile øi nevoile voastre øi trebuie sæ încetaﬂi aceastæ luptæ continuæ.”
A durat aproape patruzeci øi cinci de minute sæ-i ajut sæ stabileascæ un
timp în care sæ poatæ sta de vorbæ øi sæ îi fac sæ înﬂeleagæ regulile
comunicærii eficiente. Apoi am revenit la Claire.
“Dintre toate persoanele din casæ, mama trebuie sæ fie cea mai atentæ
la atitudinea pe care o are. Dacæ ea este mereu veselæ øi fericitæ, cæminul
ei va fi la fel. Claire tu ai o greutate în plus pentru cæ ai cultivat un spirit
negativist. Va lua ceva efort pentru a alege sæ fii fericitæ, distrugând acel
obicei prost. Cei care beneficiazæ cel mai mult de fericirea ta sunt copiii,
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øi sunt ræniﬂi dacæ aceasta lipseøte. Stând de vorbæ cu copiii voøtri, mi-am
dat seama cæ fiecare îøi doreøte sæ fii fericitæ. Ceea ce îﬂi voi sugera mai
departe s-ar putea sæ fie privit de unii ca un pas periculos, dar cred cæ este
potrivit pentru starea familiei tale. Dacæ copiii tæi observæ cæ te întorci la
vechile obiceiuri, îﬂi pot spune în mod respectuos: ‘Faﬂa veselæ!’ fiind ei
înøiøi zâmbitori. Aceasta nu o fac pentru a te supæra, ci pentru a te încuraja
øi a-ﬂi aminti cæ întreaga familie te susﬂine în eforturile tale de a te schimba
øi se roagæ sæ obﬂii victoria.”
Am privit la copii øi ei au aprobat. Tot ceea ce îøi doreau era ca pærinﬂii
øi cæminul lor sæ fie fericiﬂi.
“Øi voi, copii, aveﬂi o obligaﬂie, am spus eu adresându-mæ celor trei
perechi de ochi interesaﬂi. Dacæ pærinﬂii voøtri vor încerca sæ schimbe
atmosfera cæminului vostru, voi le puteﬂi uøura lucrarea cooperând. Øtiﬂi
care sunt lucrurile care o scot pe mama voastræ din særite, nu-i aøa?”
Au recunoscut ruøinaﬂi. Fiecare dintre voi poate alege sæ foloseascæ
comportamentul potrivit pentru a o ajuta pe mama voastræ când ea se
luptæ sæ fie veselæ. Veﬂi face aceasta?
Au fost de acord.
“Acum, Claire, problema este cæ, deøi ai o dorinﬂæ puternicæ sæ te
schimbi øi eøti susﬂinutæ de familie, încæ îﬂi mai este teamæ cæ nu vei reuøi.
Nu ai puterea sæ schimbi ceea ce ai fæcut pânæ acum. Aøa este,” am explicat
eu, observând expresiile lor uimite. Presupun cæ aøteptau ceva mai
încurajator, dar am fæcut o pauzæ pentru a læsa ca adeværatul mesaj al
cuvintelor mele sæ pætrundæ în minﬂile lor.
“Nici unul dintre voi nu poate face ceea ce væ spun eu sæ faceﬂi, nu
prin voi înøivæ øi nici mæcar cu ajutorul lui Dumnezeu! Doar læsându-L pe
El sæ lucreze prin voi veﬂi putea reuøi.”
Apoi le-am spus aceleaøi lucruri pe care ﬂi le-am spus øi ﬂie în “Bateriile
nu sunt incluse”, “Trecând dincolo”, øi “Te conectezi øi primeøti”. Erau o
familie care aræta bine din afaræ, øi le era foarte greu sæ accepte cæ lucrurile
bune pe care le fæcuseræ øi toate reformele întreprinse nu se ridicau la
valoarea unei vieﬂi aflate sub controlul lui Dumnezeu.
“Dar este o schimbare atât de drasticæ…,” începu Claire, dupæ care se opri.
“Da,” interveni Susan. “Ne-am obiønuit atât de mult sæ fim nervoøi,
supæraﬂi øi nici nu cred cæ mai øtiu cum e sæ fii dræguﬂ, spuse ea cu toatæ
sinceritatea.”
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“Am o idee,” exclamæ Sally. “Am discutat cu mai multe familii øi,
din experienﬂele lor øi din experienﬂa noastræ, væ pot spune cæ reacﬂia voastræ
este normalæ. Putem deveni atât de concentraﬂi în a fi negativi încât doar
gândul de a face un gest frumos sau un compliment, pare fals øi ciudat.
Majoritatea magazinelor au bileﬂele colorate care se lipesc. Væ recomand
sæ luaﬂi fiecare astfel de bileﬂele øi asiguraﬂi-væ sæ aibæ o culoare sau un
model care sæ væ facæ sæ væ simﬂiﬂi bine. Apoi, în fiecare zi, puteﬂi, øi de
fapt ar trebui sæ scrieﬂi ceva dræguﬂ sau încurajator fiecærui membru al
familiei. Apoi lipiﬂi bileﬂelul undeva unde sæ-l poatæ descoperi. Puteﬂi face
o surprizæ øi astfel nu va pærea ciudat. Øtiﬂi cæ atunci când un muøchi nu
este folosit se atrofiazæ. Ei bine, la fel este øi cu muøchiul bunætæﬂii; poate
cæ la început se va împotrivi exerciﬂiului, dar cu timpul devine din ce în ce
mai uøor.”
Ne-am rugat acolo împreunæ, fiecare angajându-se sæ îndeplineascæ
sarcinile ce îi stæteau în faﬂæ. Când ne-am ridicat sæ ne luæm ræmas bun,
familia aceea era diferitæ de cea care venise cu trei ore în urmæ. Sperau cæ
vor avea un cæmin fericit øi o viaﬂæ care sæ merite a fi træitæ. Acum øtiau øi
cum sæ obﬂinæ toate acestea. La plecare, îmbræﬂiøærile acelor copii aproape
m-au dærâmat. Øtiam cæ se simt eliberaﬂi. Erau atât de fericiﬂi! Speram ca
în curând sæ-øi poatæ îmbræﬂiøa pærinﬂii cu aceeaøi cælduræ.
În timp ce le fæceam cu mâna ne întrebam ce se va întâmpla. Oare vor
face schimbærile de care am vorbit sau se vor întoarce la vechile lor
obiceiuri? Douæ sæptæmâni mai târziu, au sosit primele scrisori de
mulﬂumire. Copiii erau foarte entuziasmaﬂi! Funcﬂiona! Foloseau bileﬂele
aøa cum le sugerase Sally øi acest lucru i-a ajutat în comunicare. Ce contrast
izbitor între aceøti oameni øi feﬂele posomorâte cu care ne întâlnisem cu
câtva timp înainte. Aceastæ familie învæﬂase øi continua sæ înveﬂe cæ
transformarea este posibilæ chiar øi pentru aceia care aproape cæ øi-au
distrus vieﬂile. Øi acest lucru este posibil øi pentru tine.
În încheiere vreau sæ væ spun despre o tânæræ pe care o chema Sarah.
Pærinﬂii ei erau divorﬂaﬂi. Acest lucru i-a rævæøit viaﬂa øi a trecut prin aceeaøi
durere prin care trece oricine, atunci când cele douæ persoane pe care le
iubea cel mai mult øi de care depindea, au dezamægit-o. “Mi-aø dori ca
toﬂi pærinﬂii sæ øtie ce poate face un divorﬂ copiilor lor,” mi-a spus ea.
Sarah înﬂelege de ce a spus Dumnezeu: “Cæci Eu uræsc despærﬂirea în
cæsætorie” (Maleahi 2:16).
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Era neliniøtitæ iar în faﬂa ei se aflau mai multe opﬂiuni. La tatæl ei avea
toate lucrurile pe care øi le-ar fi putut dori, iar acasæ era un stil de viaﬂæ
creøtin tradiﬂional.
În ea se ducea o luptæ crâncenæ pentru cæ se simﬂea stræinæ în ambele
lumi. Se ræzvrætea atunci când i se interzicea ceva øi îøi dorea libertatea pe
care se gândea cæ ar putea sæ o aibæ la tatæl sæu, iar ea gustase prea mult
din bucuriile adeværate ale vieﬂii, ca sæ se mai simtæ bine la mama ei. Se
pærea cæ fericirea o ocoleøte, indiferent de stræduinﬂele ei.
Situaﬂia s-a înræutæﬂit øi simﬂea cæ trebuie sæ se despartæ de mama ei øi
sæ træiascæ doar la tata. Mama îi amintea de lucrurile care au împiedicat-o
sæ træiascæ dupæ bunul plac, øi acest stil de viaﬂæ pærea a fi singura speranﬂæ
de fericire pentru aceastæ fatæ care se simﬂea atât de neiubitæ. În cele din
urmæ, i-a spus mamei cæ pleacæ. Surprinzætor, mama ei i-a ræspuns: “Ba
nu pleci!”
Øi astfel am ajuns la cel din urmæ, dar foarte important, element al
unei întruniri de familie. Indiferent cât de mult øi-ar dori copilul sæ facæ
ce vrea, indiferent cât de obligaﬂi ne-am simﬂi sæ le îndeplinim dorinﬂa,
trebuie sæ te impui pentru a conduce un cæmin, øi aøa a fæcut mama acestei
tinere. Nu avea nici un drept legal sæ-øi forﬂeze fiica sæ stea, iar tatæl avea
drept legal la custodie, dar mama, deøi extrem de încercatæ în aceastæ
confruntare dificilæ, avea ceva mult mai convingætor - credinﬂa cæ
Dumnezeu nu o va læsa sæ renunﬂe la fiica ei færæ sæ lupte.
La început Sarah a fost uimitæ, ba chiar era nervoasæ, dar curând øi-a
dat seama cæ, prin faptul cæ nu-i dædea voie sæ facæ ce vrea, mama îi
demonstra cæ o iubeøte mai mult decât oricine altcineva øi cæ îi vrea binele.
Lui Sarah i-a luat mai mult timp pânæ a regæsit pacea cu Dumnezeu dupæ
care tânjea, dar momentul crucial a fost dragostea unui pærinte care nu
voia, nu putea sæ-i dea drumul.
Prieteni, acelaøi lucru se întâmplæ astæzi în cæminele, în cæsniciile øi
în vieﬂile voastre. Isus stæ înaintea ta în timp ce încerci sæ gæseøti plæcerile
false ale lumii øi aøa numita libertate, spunându-ﬂi: “Te iubesc! Nu te pot
læsa!” Îi vei ræspunde rugæminﬂii astæzi øi vei face primii paøi pentru a
pune capæt conflictelor pe care Satana le-a folosit pentru a distruge fericirea
cæminului tæu?
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ACTIVITÆﬁILE SÆPTÆMÂNII 12:
Duminicæ
Timp pentru rugæciune: Întreabæ-L pe Dumnezeu ce vrea sæ te înveﬂe
în acest capitol. Este posibil ca metodele lui Dumnezeu sæ nu se potriveascæ
cu planurile tale øi astfel, va fi nevoie sæ ai o umblare mai apropiatæ cu
Dumnezeu dacæ vrei sæ reuøeøti.
Activitate: Citeøte “Întruniri de familie.”
Meditaﬂie: Îﬂi aminteøti de o situaﬂie recentæ din cæminul tæu care ar fi
putut fi mai uøor rezolvatæ dacæ tu øi familia ta aﬂi fi stabilit o metodæ
specificæ prin care conflictele ar fi putut fi prezentate unui forum unde
s-ar fi putut prospecta câteva soluﬂii?
Luni:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ-ﬂi binecuvânteze
eforturile astæzi, dându-ﬂi claritate în gândire.
Activitate: Gândeøte-te la copilæria ta. Gândeøte-te la felul în care
rezolvau pærinﬂii problemele øi felul în care te simﬂeai tu.
Meditaﬂie: Cum priveøti soluﬂionarea problemelor din cæmin, acum?
Faci la fel ca pærinﬂii tæi? Dacæ da, cum crezi cæ se simt copiii?
Marﬂi:
Timp pentru rugæciune: Mediteazæ alæturi de Dumnezeu la felul în
care Îøi conduce cæminul Sæu ceresc. Sunt reguli clare? Dacæ da, de ce?
Activitate: Revizuieøte chiar astæzi modul în care îﬂi conduci cæminul.
Membri familiei participæ, sau cæminul tæu se aflæ sub dictaturæ?
Meditaﬂie: Dacæ ai putea alege sæ fii un membru al familiei tale, care
ar fi alegerea ta? Ai alege sæ fii o parte din familie, chiar dacæ ai fi cel mai
mic dintre copii?
Miercuri:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ te îndrume în timp
ce cauﬂi sæ corectezi modul greøit în care ai tratat lucrurile pe care ﬂi le-a
arætat.
Activitate: Plænuieøte astæzi sæ faci o întrunire de familie.
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Joi:
Timp pentru rugæciune: Dacæ încæ nu ai vorbit cu soﬂul sau soﬂia ta
despre consiliile de familie, a sosit timpul sæ o faci.
Activitate: Fæ-ﬂi câteva notiﬂe pe care sæ le ai la vedere atunci când le
vei vorbi despre consiliile de familie. Foloseøte prima întrunire de familie
pentru a stabili regulile de bazæ ale familiei pentru ca aceste întruniri sæ
fie eficiente.
Meditaﬂie: Cine din familia ta este posibil sæ nu fie de acord cu noul
program? Cum îi poﬂi convinge?
Vineri:
Timp pentru rugæciune: Roagæ-L pe Dumnezeu sæ te ajute astfel încât
prezentarea ta sæ li se paræ interesantæ!
Activitate: Plænuieøte sæ prezinﬂi ideea astæzi sau în seara aceasta, în
funcﬂie de cum se adunæ familia ta. Dacæ micul dejun este timpul cel mai
potrivit, fæ din el o ocazie specialæ. Dacæ ﬂi se pare mai potrivitæ seara,
fæ-o la fel de deosebitæ ca øi cum ai aøtepta musafiri. Pregætirile tale vor
aræta cæ lucrurile se schimbæ øi vor aræta familiei cæ toﬂi sunt deosebiﬂi, øi
indiferent cât de ræu te-ai descurcat în trecut, acum trebuie sæ le demonstrezi
acest lucru.
Meditaﬂie: Cum a fost? Concentreazæ-te asupra a ceea ce a mers în
situaﬂia ta. La Dumnezeu nu existæ un mod universal de abordare. El îﬂi
cunoaøte øi îﬂi iubeøte familia. Fiecare membru este preﬂios în ochii Lui.
Dacæ eøti dispus sæ primeøti, Dumnezeu îﬂi va oferi capacitatea de a ajunge
la inimile lor.
Sâmbætæ:
Meditaﬂie: Gândeøte-te la aøteptæri. Fiecare dintre noi aøteptæm anumite lucruri
de la familiile noastre øi atunci când nu le primim suntem nemulﬂumiﬂi. Prezentând
consiliile de familie ca fiind singura soluﬂie prin care problemele pot fi prezentate
øi dezbætute, s-a creat deja aøteptarea ca atât tu cât øi membrii familiei sæ folosiﬂi
aceastæ metodæ pentru a rezolva problemele. Eøti dispus sæ menﬂii obiceiul chiar øi
atunci când nu este prea plæcut? Eøti dispus sæ perseverezi atunci când nu este uøor
øi sæ-ﬂi laøi eul sæ moaræ atunci când voinﬂa ta este pusæ la încercare? Dacæ da, vei
descoperi cæ modul de a conduce familia s-a îmbunætæﬂit, øi vei putea inocula
copiilor un model de cæmin. Dumnezeu sæ væ binecuvânteze eforturile.
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CAPITOLUL 13

Eøecul nu este o opﬂiune
“Lucrul acesta este cu neputinﬂæ la oameni, dar nu la Dumnezeu;
pentru cæ toate lucrurile sunt cu putinﬂæ la Dumnezeu.” (Marcu 10:27)
ﬁELUL CAPITOLULUI
Trebuie sæ alegem sæ adoptæm atitudinea de învingætor, chiar øi atunci
când suntem faﬂæ în faﬂæ cu înfrângerea. Lucrarea de schimbare øi
restructurare a vieﬂii øi a familiei noastre poate fi o lucrare care te
poate descuraja, dar nu problemele pe care le înfruntæm determinæ
deznodæmântul, ci atitudinea.
Era 20 iulie 1969, øi NASA tocmai trimisese primul om pe lunæ. Îﬂi
aminteøti circumstanﬂele? Amintirile mele despre acest eveniment sunt
atât de vii încât îmi amintesc exact unde eram. Tocmai mæ întorceam
acasæ de la întâlnirea cu prietena mea Sally, în Milwaukee, Wisconsin. În
timp ce conduceam spre casæ în maøina mea decapotabilæ øi ascultam
øtirile de la radio, priveam în sus la acea sferæ luminoasæ a lunii øi mæ
gândeam: Ce eveniment extraordinar! Toatæ omenirea privea, în timp ce
primul om mergea pe lunæ. A fost o realizare de proporﬂii istorice, egalatæ
poate doar de descoperirea Lumii Noi de cætre Columb.
Dar pe 11 aprilie 1970, o altæ navæ spaﬂialæ a fost lansatæ spre lunæ, øi
nu prea cred cæ væ mai amintiﬂi de acest eveniment. Zborul în spaﬂiu
devenise deja ceva obiønuit, aøa cæ nici un post de televiziune nu a transmis
lansarea în direct, aøa cum o fæcuseræ în trecut. Ziarele nu-i acordau prima
paginæ acestui eveniment. În fond, radioul, televiziunea øi ziarele reflectau
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atitudinea oamenilor, cærora nu prea le mai pæsa de cel de-al cincilea sau
al øaselea om care mergea pe lunæ.
În afaræ de cei care se ocupau de lansare, nimænui nu-i pæsa, nimeni
nu se interesa, pânæ în momentul în care un mesaj scurt a ajuns la bazæ,
puﬂin întârziat datoritæ distanﬂei de 330.000 de kilometri depærtare în spaﬂiu:
“Houston, avem probleme!”
Aflaﬂi la o distanﬂæ de peste 300.000 de kilometri, astronauﬂii Fred
Hayes, Jack Swagger øi comandantul misiunii, Jim Lovell se aflau în cabina
de comandæ a navei spaﬂiale Apollo XIII øi se confruntau cu o problemæ
la care nimeni nu s-ar fi gândit. Nava era consideratæ aproape
indestructibilæ, dar cu toate acestea ceva nu a mers bine øi pierdeau energie
electricæ. Dacæ ræmâneau færæ curent, ræmâneau øi færæ oxigen. Aflaﬂi faﬂæ
în faﬂæ cu moartea, echipajul s-a alæturat celor de la centrul de comandæ în
încercarea disperatæ de a-øi salva vieﬂile øi de a aduce nava lor defectæ
înapoi acasæ. Au fost publicate veøti despre acest dezastru, iar comentatorii
de televiziune estimau øansele de reuøitæ la nu mai mult de unu la zece.
Chiar øi NASA, a cærei veøti erau cunoscute ca fiind mereu cele mai
optimiste, a recunoscut cæ viaﬂa astronauﬂilor era în pericol.
Astæzi ne aflæm într-o situaﬂie asemænætoare, pentru cæ Dumnezeul
universului se aflæ într-o luptæ continuæ de a ne aduce acasæ de pe aceastæ
planetæ. Øi noi trebuie sæ ne reparæm vieﬂile distruse, cæsniciile øi familiile,
øi nu vorbesc despre vieﬂile celor din lume, despre cæsniciile øi familiile
lor, ci despre cei care sunt deja în bisericile creøtine. Se presupune cæ
misiunea creøtinilor este de a duce evanghelia lumii, dar astæzi ne-am
pierdut energia øi nu avem nici o putere sæ facem acest lucru. Ca øi misiunea
navei spaﬂiale Apollo XIII, noi øi familia noastræ avem vieﬂi fracturate.
Înseamnæ cæ Dumnezeu este cel care stæ la biroul de comandæ øi are nevoie
de cooperarea ta chiar acum. Are nevoie disperatæ de cooperarea ta!
În timp ce echipajul øi echipa de control de la sol a navei au examinat
datele pe care le primeau prin senzori, primul impuls a fost sæ renunﬂe.
Situaﬂia era atât de gravæ încât credeau cæ este o problemæ tehnicæ - nici
cæ se putea mai ræu! Dar treptat, acei oameni extraordinari care aveau
abilitatea de a trimite nave în spaﬂiu la o distanﬂæ de mai bine de un sfert
de milion de mile depærtare øi a le aduce înapoi, au ajuns la concluzia cæ
modulul de comandæ murea øi când avea sæ moaræ, lua cu el øi cele trei
fiinﬂe fragile din el. Mai ræu decât atât, dincolo de viaﬂa echipajului, era
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pus în pericol însuøi viitorul zborului în spaﬂiu. Aceastæ navæ spaﬂialæ,
dupæ cum spunea Jim Lovell, “nu va fi uitatæ niciodatæ. Va dæinui pentru
totdeauna ca un monument ridicol al tehnologiei secolului XX.” Va intra
“într-un circuit nesfârøit în jurul Pæmântului, într-o orbitæ de peste 386.000
de kilometri în formæ de ou, într-un circuit hidos nesfârøit care va dæinui
mai mult decât chiar specia care a lansat-o.” Cu o astfel de perspectivæ
sumbræ înaintea lor, nu e de mirare cæ zburau veøti în toate direcﬂiile cum
cæ acesta ar fi cel mai mare dezastru la NASA, iar oamenii din întreaga
lume erau speriaﬂi la gândul cæ astronauﬂii mureau în spaﬂiu.
De îndatæ ce s-a analizat situaﬂia øi au înﬂeles gravitatea ei, trebuiau
luate decizii importante. Dar tu, prietene? Ai petrecut douæsprezece
capitole alæturi de mine. Te-ai confruntat cu alegeri dificile? Este greu.
Øtiu cæ este greu pentru cæ acum aproape douæzeci de ani øi eu a trebuit sæ
iau aceleaøi decizii grele pentru salvarea echipajului meu. Eøti dispus sæ
faci totul sau alegi sæ te ﬂii cu încæpæﬂânare de visele tale, chiar dacæ îﬂi vei
pierde familia?
Echipajul navei spaﬂiale Apollo s-a confruntat cu decizii dure. Planul
de a ateriza pe lunæ trebuia schimbat. Aceøti oameni se antrenaseræ toatæ
viaﬂa gândindu-se cæ vor ajunge sæ meargæ pe lunæ, dar trebuia sæ se renunﬂe
doar pentru a aduce echipajul în siguranﬂæ acasæ. S-ar putea sæ fii nevoit
sæ renunﬂi la cariera ta, la averea ta, la ocupaﬂiile tale, øi s-ar putea sæ nu
mai poﬂi locui unde locuieøti acum. Probabil, va trebui sæ laøi tot ce ai,
dacæ vrei sæ îﬂi salvezi familia øi sæ te salvezi øi pe tine de la pierzare.
Pentru acea echipæ mai era o singuræ soluﬂie, iar centrul de control a
aplicat-o imediat. Modulul de excursie lunar avea sæ le serveascæ drept
barcæ de salvare pentru a menﬂine viaﬂa echipajului pânæ când se puteau
întoarce pe pæmânt. Aveau la dispoziﬂie mai puﬂin de douæ ore pentru a
încærca nava cu energie øi pentru a transfera informaﬂiile înainte ca modulul
de comandæ sæ moaræ. Odatæ terminat transferul, echipa a respirat uøuratæ
pentru un moment, dar øtiau cu toﬂii cæ nu puteau opri scurgerea de energie
din sistemul de susﬂinere a vieﬂii. Au reuøit sæ se mute dintr-o navæ, unde
ar fi murit în doar câteva ore, într-una în care puteau rezista doar câteva
zile. S-au fæcut øedinﬂe de urgenﬂæ, iar experﬂii øi-au spus punctul de vedere.
Nu oxigenul era problema pentru cæ aveau destul, problema era cæ filtrele
de hidroxid de litiu care îndepærtau bioxidul de carbon, nu mai funcﬂionau
decât douæ zile. Indiferent cât de mult oxigen era, echipa urma sæ se sufoce.
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Dacæ aceasta s-ar fi rezolvat, adeværata problemæ ræmânea energia.
Indiferent din câte unghiuri priveau problema, pur øi simplu nu era destul
oxigen pentru a aduce nava acasæ. Examinând datele problemei, un inginer
de la NASA a concluzionat: “Trebuie sæ descoperim un alt mod de a
conduce aceastæ navæ.” În nava spaﬂialæ, øi Jim Lovell fæcuse niøte calcule
øi ajunsese la aceeaøi concluzie. Întorcându-se la echipa sa, spuse: “Trebuie
sæ descoperim alt mod de a conduce aceastæ navæ.”
Ai ajuns øi tu la aceeaøi concluzie? Prea mulﬂi dintre noi ne-am adus
familiile în bisericæ, departe de lume øi de moarte siguræ. Pare cæ i-am
adus în loc sigur, dar cu trecerea timpului ne dæm seama cæ tot ce am
putut face pentru familiile noastre a fost sæ întârziem distrugerea – nu sæ
o împiedicæm. În structura NASA, conducætorul de zbor era responsabil
pentru toate deciziile øi nimeni nu-l putea contrazice. Acest om puternic
era Gene Kranz. A dezlipit echipa de monitoarele lor øi i-a luat într-o salæ
de conferinﬂe. Le-a spus cæ încæ nu a pierdut nava øi cæ încæ nu avea de
gând sæ o piardæ. Dorea sæ audæ cât mai multe sugestii øi opﬂiuni, cu
privire la modul cum ar fi putut aduce aceøti astronauﬂi acasæ. Apoi,
i-a læsat sæ îøi facæ treaba pe aceøti cincisprezece oameni de la care se
aøtepta salvarea vieﬂilor astronauﬂilor, convins fiind cæ eøecul nu era
una dintre opﬂiuni.
Care este atitudinea ta? Ai acceptat o cæsnicie schiloditæ? Ai decis sæ
o ai învechitæ øi monotonæ? Nu trebuie sæ fie aøa, prietene! Cum ræmâne
cu copiii tæi? Au ajuns sæ creadæ cæ pæcatul face parte din viaﬂa lor øi este
ceva pe care nu-l pot învinge? Familia ta este fracturatæ øi ruptæ? Experienﬂa
ta creøtinæ este aceeaøi cu cea a tuturor celorlalﬂi creøtini lipsiﬂi de putere
din jurul tæu? Crezi cæ ratarea nu este o opﬂiune? Dumnezeu crede acest
lucru. El spune în Marcu 10:27: “Lucrul acesta este cu neputinﬂæ la oameni,
dar nu la Dumnezeu; pentru cæ toate lucrurile sunt cu putinﬂæ la Dumnezeu.”
Dumnezeu face aceastæ afirmaﬂie pentru cæ este adeværatæ. Isaia 42:4 Îl
prezintæ pe Dumnezeu spunând: “El nu va slæbi nici nu se va læsa.”
Prima crizæ pe care trebuie sæ o depæøim este atitudinea noastræ. Înainte
ca Dumnezeu sæ-øi cheme poporul sæ meargæ în ﬂara promisæ, i-a spus lui
Moise sæ trimitæ douæsprezece iscoade øi sæ aducæ raportul la adunare.
Douæ dintre aceste iscoade s-au întors cu atitudinea pe care o dorea
Dumnezeu de la ei: “Eøecul este imposibil.” Dar majoritatea iscoadelor øi
a adunærii au decis cæ este imposibil. Care este atitudinea ta? Eøti de partea
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majoritæﬂii care crede cæ eøecul este posibil, în timp ce victoria este mult
prea greu de obﬂinut?
Prietene, timpul ne preseazæ. Cu cât centrul de control stæ sæ se
hotærascæ ce sæ facæ, cu atât vor avea mai puﬂinæ energie pentru a gæsi o
soluﬂie. Cât timp îﬂi ia sæ te decizi ca familia øi cæsnicia ta sæ fie pe primul
loc în umblarea ta cu Dumnezeu, øi toate celelalte sæ fie pe locul doi? Îﬂi
vor trebui treisprezece capitole sau treisprezece cærﬂi? Dacæ vei læsa aceastæ
carte øi nu vei alege sæ mergi mai departe, deja ai fæcut o alegere. Când nu
luæm nici o decizie, deja am luat o decizie, chiar dacæ nu L-am respins cu
totul pe Dumnezeu.
Sunt patru paøi pe care trebuie sæ-i facem pentru a ne salva echipajul.
Primul pas spune: “Houston, avem o problemæ.” Trebuie sæ recunoaøtem
cæ avem multe lipsuri øi sæ ne dæm seama cæ avem nevoie de ajutor. Nu
poﬂi repara nimic atunci când nu recunoøti cæ ai o problemæ. Acum douæzeci
de ani, Sally øi cu mine am recunoscut cæ aveam probleme øi cæ acestea
nu puteau fi rezolvate dacæ nu acﬂionam serios. Eram în bisericæ øi ne
consideram creøtini, dar nu øtiam cum sæ umblæm sau sæ vorbim cu
Dumnezeu. Eram prezbiter, dar dacæ l-aø fi spus membrilor despre
experienﬂa mea de creøtin, toﬂi ar fi ﬂipat la soﬂiile lor ori s-au fi enervat pe
copii. Abia atunci când am recunoscut în faﬂa lui Dumnezeu øi a mea cæ
am o problemæ, a putut avea loc lucrarea de schimbare øi de vindecare.
Venisem în bisericæ øi biserica îmi spunea cæ sunt convertit øi cæ sunt
spiritual, dar adeværul era cæ fæceam totul prin puterea lui Jim Hohnberger
øi nu prin puterea lui Dumnezeu. Fæceam dupæ voia mea, øi majoritatea
membrilor erau exact ca mine - conduøi de FIRE. Se descurcau prin puterea
cunoøtinﬂelor lor øi prin puterea reformelor, dar nu aveau puterea unei
legæturi vii cu Isus. De aceea ne este atât de uøor sæ criticæm greøelile
altora, dar atât de greu sæ ne uitæm la propriile vieﬂi. Nu ne place sæ
recunoaøtem, nici mæcar în sinea noastræ, cæ ceva poate fi greøit în felul
nostru de a practica religia. Cu toate acestea, privind la mine, am ajuns la
concluzia cæ eram un om neconvertit. Am ajuns sæ væd cæ, færæ schimbæri
majore, eram un om pierdut, indiferent de slujba pe care o aveam în
bisericæ, de reputaﬂie, de teologie. Suntem creøtini handicapaﬂi øi cu toate
acestea spunem cæ nu avem nici un defect.
Abia atunci când mi-am dat seama cât de gravæ era situaﬂia mea øi cât
de færæ speranﬂæ eram, am început sæ-mi îndrept întreaga atenﬂie asupra
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salværii familiei, ca øi echipajul navei Apollo XIII. Ne-am decis sæ ne
întoarcem la Dumnezeu cu orice preﬂ. Ne-am pus ﬂinte înalte øi ne-am
hotærât sæ atingem imposibilul, dar øtii cine s-a stræduit sæ ne descurajeze?
Membri bisericii: “Este imposibil! Vreﬂi prea mult; nu se poate! Sunteﬂi
fanatici!”
Dar nu eram fanatici. Nu, adeværatul creøtinism este ceva atât de rar,
încât atunci când este zærit de lume pare atât de extrem øi atât de dificil pe
lângæ compromisurile comune, încât dorinﬂa firii este de a privi acest lucru
ca fanatism, eliberând pe cel în cauzæ de orice obligaﬂie practicæ. Dar
dacæ tu, ca øi mine, vezi cæ tu sau familia ta sunteﬂi în pericol, atunci te
sfætuiesc sæ iei toate mæsurile de precauﬂie pentru a supravieﬂui. Când ai
încredere cæ Dumnezeu te conduce, uitæ de critici, pentru cæ nimeni nu
intræ pe cærarea vieﬂii færæ sæ simtæ într-un fel sau altul animozitatea celor
care au o formæ de religie, dar nu o practicæ cu adeværat. În Biblie, aceøtia
sunt descriøi ca fiind cei care nici nu intræ pe poarta îngustæ, dar nici pe
alﬂii nu îi lasæ sæ intre.
Al doilea pas este comunicarea. Cum comunici cu Comandantul tæu?
Este o comunicare continuæ sau întreruptæ? Vorbeøti ocazional? Niciodatæ?
Activitæﬂile din timpul zilei te împiedicæ sæ vorbeøti cu El? În cælætoriile
mele prin Statele Unite øi alte treisprezece ﬂæri, m-a øocat sæ descopær cât
de puﬂini creøtini stau de vorbæ cu Dumnezeu constant. Este o situaﬂie
serioasæ pentru cæ Dumnezeu spune: “Eu - zice Domnul - te voi învæﬂa øi
îﬂi voi aræta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfætui øi voi avea
privirea îndreptatæ asupra ta.” (Psalm 32:8). Cum putem fi conduøi dacæ
nici unul dintre noi nu ascultæ? Dacæ echipa Apollo XIII nu ar fi pæstrat
legætura cu baza, ar fi fost pierdutæ. Apollo XIII a aøteptat fiecare
instrucﬂiune. Au cerut în mod repetat mai multe instrucﬂiuni, deseori
aøteptând informaﬂii øi soluﬂii pe care baza încæ nu le avea pregætite. De ce
erau atât de insistenﬂi? Pentru cæ viaﬂa lor depindea de informaﬂiile primite.
Aøtepﬂi cu aceeaøi neræbdare cælæuzire din partea Domnului?
Deøi noi nu ne dæm seama de importanﬂa comunicærii cu Dumnezeu,
Satana øtie, øi face tot ce este posibil pentru a bruia semnalele din Cer. De
ce crezi cæ este muzicæ în orice magazin, salæ de aøteptare, ba chiar øi la
telefon atunci când ﬂi se spune sæ aøtepﬂi? Prietene, suntem bruiaﬂi. Am
întâlnit persoane care au devenit atât de obiønuite cu bruiajul încât devin
nervoase, øi nu pot sæ nu mæ întreb dacæ adeværatul motiv pentru care vor
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zgomot de fundal este pentru a înfunda vocea conøtiinﬂei. Alﬂii sunt folosiﬂi
de Satana drept staﬂii de bruiaj mobile. Am væzut copii care opreau alæturi
de mine la stop, iar muzica lor era atât de tare încât maøina mea vibra din
cauza ei. Dacæ îﬂi este greu sæ-L auzi pe Dumnezeu, eliminæ pe cât posibil
tot ce distrage atenﬂia øi vezi dacæ glasul Sæu cald este mai uøor de auzit.
Øtiu din experienﬂæ personalæ cæ atunci când am fæcut tot posibilul sæ
îndepærtez bruiajul, am început sæ-L aud din ce în ce mai bine. Øi tu poﬂi!
Oamenii vin la mine øi spun: “Nu aud glasul Domnului.” Chiar Isus
spune: “Oricine este în adevær Îmi aude glasul.” Tu auzi glasul lui
Dumnezeu vorbindu-ﬂi? Dacæ nu-L auzi, tu eøti la cârma vieﬂii tale, nu
Dumnezeu.
Cel de-al treilea pas este sæ urmæm instrucﬂiunile pe care le primim.
Echipajul din Apollo XIII trebuia sæ efectueze comenzile primite, øi erau
foarte grele. Dar echipajul øi-a pus încrederea deplinæ în controlul de la
sol. Energia trebuia redusæ în mod drastic. Din nava de excursie toate
elementele neimportante au fost eliminate, dupæ care a fost nevoie sæ
disparæ foarte multe lucruri considerate necesare. S-a oprit cældura, apa a
fost redusæ øi astfel membrii echipajului trebuia sæ se gândeascæ bine înainte
de a lua mæcar o guræ. Le-au îngheﬂat picioarele. Tremurau, iar lipsa de
apæ le-a provocat infecﬂii urinare øi febræ, dar îndurau totul dacæ acesta
era preﬂul întoarcerii acasæ. Poate cæ ceea ce îﬂi cere Dumnezeu nu este
tocmai confortabil, dar este pentru supravieﬂuirea ta. Ne aflæm într-o situaﬂie
pe viaﬂæ øi pe moarte, øi totul depinde de felul în care ræspunzi Celui care
deﬂine controlul.
Cel de-al patrulea pas este curajul. Este nevoie de curaj atunci când te
afli într-o situaﬂie disperatæ. Dacæ oamenii curajoøi nu ar fi fæcut parte
integrantæ din NASA, acel echipaj ar fi fost pierdut. Echipajul Apollo
XIII a dat un ræspuns pozitiv unei situaﬂii dificile øi a luat hotærârea de a
duce pânæ la capæt îndatoririle, chiar dacæ øansele de supravieﬂuire erau
minime. Trebuie sæ fim la fel de curajoøi dacæ vrem sæ reuøim, øi trebuie
sæ reuøim!
Pe 17 aprilie 1970, Apollo XIII a cæzut în Oceanul Pacific. Misiunea
de a ajunge pe lunæ nici mæcar nu a fost menﬂionatæ în celebrærile care au
urmat. Misiunea lor a fost o reuøitæ. Echipajul era salvat. Læudat fie
Dumnezeu! Sper ca într-o zi sæ duc la îndeplinire misiunea pe care mi-a
dat-o Dumnezeu – aceea de a-mi salva echipajul.
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Într-o zi, curând, voi vedea un oraø ale cærui porﬂi sunt pline de perle
øi ale cærui stræzi sunt pavate cu aur. Pe lângæ stræzile pavate cu aur ale
acestui oraø se unduieøte râul care izvoræøte chiar din tronul Tatælui. În
afara porﬂilor se întind câmpii largi, dealuri maiestuoase øi munﬂi semeﬂi.
Vreau sæ explorez acele dealuri øi ape vii, alæturi de soﬂia øi de copiii mei.
Vreau sæ trec alæturi de fiii mei prin poarta cerului atunci când îøi vor
primi coroana chiar din mâna lui Isus, øi în timp ce îmi voi strânge familia
la piept într-o îmbræﬂiøare uriaøæ, vreau sæ spun echipajului meu, cum a
spus øi Lovell: “Am ajuns acasæ!”
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Anexæ
ADMINISTRAREA TIMPULUI
“Toate îøi au vremea lor, øi fiecare lucru de sub ceruri îøi are vremea
lui. Naøterea îøi are vremea ei, øi moartea îøi are vremea ei; sæditul îøi are
vremea lui, øi smulgerea celor sædite îøi are vremea ei.… tæmæduirea îøi
are vremea ei, dærâmarea…, zidirea…, plânsul…, râsul…, bocitul…,
jucatul…, aruncarea…, strângerea…, îmbræﬂiøarea…, depærtarea…,
cæutarea…, pierderea…, pæstrarea…, lepædarea…, ruptul…, cusutul…,
tæcerea…, vorbirea…, iubitul…, urâtul; ræzboiul îøi are vremea lui, øi
pacea are vremea ei.” (Eclesiastul 3:1-8)
Programele prezentate aici intenﬂioneazæ sæ te ajute sæ-ﬂi creezi propriile
programe. Nu au o formulæ magicæ pe care sæ o urmezi pentru ca totul sæ
funcﬂioneze de minune. Va trebui sæ-ﬂi creezi un program de bazæ øi apoi
sæ-l potriveøti în funcﬂie de nevoile familiei tale. Urmætoarele citate au
ajutat familia Hohnberger în timp ce au început sæ vadæ øi sæ înﬂeleagæ
principiul respectærii unui program.
“Pentru ca tinerii øi copiii sæ fie sænætoøi, veseli, øi sæ aibæ muøchi øi
minﬂi bine dezvoltate, ar trebui sæ stea mai mult în aer liber.” (Îngrijiﬂi-væ
atât de timpul lor liber cât øi de munca lor).
“Monotonia studiului continuu (învæﬂatul din cærﬂi, lucrul cu mintea)
încarcæ mintea… orice efort care ridicæ cultura intelectualæ mai sus de
cea moralæ (exercitarea voinﬂei de a alege binele împotriva ræului) este
greøit.” (A-i învæﬂa lucruri practice, de fæcut în casæ rapid, cu mæiestrie,
stæpânire de sine øi lepædare de sine este un lucru vital øi foarte ades neglijat
în educaﬂie).
“Educaﬂia majoritæﬂii tinerilor este greøitæ. Învaﬂæ prea mult, în timp
ce neglijeazæ lucrurile ce ﬂin de problemele practice ale vieﬂii… Învæﬂatul
excesiv care se practicæ în øcolile din zilele noastre i-a fæcut pe tineri
nepotriviﬂi pentru viaﬂa de zi cu zi… pentru a pæstra echilibrul minﬂii,
270

Anexæ

munca øi studiul ar trebui sæ fie unite atât în øcoli cât øi acasæ… o parte
din timpul zilei ar trebui sæ fie dedicatæ muncii, pentru ca sæ fie exercitatæ
atât puterea mintalæ cât øi cea fizicæ.”
“Fiecare membru al familiei ar trebui sæ înﬂeleagæ partea pe care trebuie
sæ o facæ alæturi de ceilalﬂi. Toﬂi, începând cu copilul de øase ani, ar trebui
sæ înﬂeleagæ cæ este de datoria lor sæ ducæ o parte din greutæﬂile vieﬂii.”
(Chiar øi copiii între doi øi øase ani pot avea o listæ cu activitæﬂi zilnice
care este responsabilitatea lor øi astfel sæ se înveﬂe. Învæﬂaﬂi-i devreme.)
S-ar putea sæ nu fii înﬂeles în încercarea ta de a plænui, dar nu-i nimic;
nu eøti singurul. Øi John Wesley urma astfel de principii ceea ce i-a fæcut
pe oameni sæ-l numeascæ pe el øi pe urmaøii lui “Metodiøti”, datoritæ
principiilor lor metodice. Erau foarte bine organizaﬂi øi aveau o metodæ
pentru munca lor. Fie ca Dumnezeu sæ-ﬂi binecuvânteze eforturile.

Programul familiei Hohnberger:
(bæieﬂii între 12 – 17 ani)
5:30

7:30

7:45
8:00
8:30

Scularea, duø, îngrijire personalæ.
Momente de rugæciune (30 min.), studiu biblic personal
(1 oræ).
Pregætirea mesei - pregætit tacâmurile øi pus mâncarea la
încælzit înainte de altarul familiei.
Matthew (marﬂi øi vineri), Andrew (duminica øi
miercurea), mama (luni øi joi), cu toﬂii (în Sabat).
Hrænit cæprioara, hrænit pæsærile, stæpânire de sine.
Închinare în familie - toate cærﬂile pregætite la timp, începe
devreme sau la timp.
Terminæ pregætirile pentru masæ - pune masa.
Fiul #1 - mæturæ în toate camerele, 2 verande, scuturæ
covoarele, face patul, aspiræ.
Fiul #2 - aduce în casæ lemnele pentru foc, umple cutia
cu lemne, arde gunoiul, face patul, face patul pærinﬂilor,
ajutæ fratele la pregætirea mesei (aceste activitæﬂi sunt
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fæcute zilnic timp de o lunæ, dupæ care bæieﬂii schimbæ între ei lista
cu îndatoriri.)
Mama - curat în baie, pune hainele la spælat, calcæ,
controleazæ tot.
9:00
Mic dejun - la timp.
9: 30
Fiul #1 - spalæ, clæteøte, øterge øi aøeazæ vasele.
Fiul #2 - strânge øi curæﬂæ masa, pune mâncarea la locul
ei, ordonat, mæturæ pe jos, dacæ este nevoie ( fiul #1 spalæ
vasele de dimineaﬂæ; fiul #2 - spalæ vasele de dupæ amiazæ;
ordinea se schimbæ sæptæmânal).
Împacheteazæ øi aranjeazæ rufele spælate, calcæ.
10:00 - 12:30 P.M.
Începe munca, øcoala, scris o carte, lucrare de
slujire, etc.
Toatæ munca øi øcoala trebuie fæcute îngrijit, ordonat, cu
conøtiinciozitate, la timp.
Dormitoarele, garajul øi toatæ casa trebuie pæstrate curate
la orice oræ.
Consultæ lista mamei pentru lucrurile care mai trebuie
fæcute.
Exemplu: fæcut curat/ gætit/ organizat/ cumpæræturi/ lucru
la birou.
Lucrarea de slujire/ completeazæ formulare/ multiplicæ
casete øi reviste/ lucru la computer/ altele.
Consultæ lista tatælui, schimbæ uleiul la maøinæ, taie lemne,
cumpæræturi.
Aranjat /curat în garaj.
12:00 - 12:30 P.M. Pauzæ (dacæ simte nevoia), 15 minute, singur cu
Dumnezeu.
2:30
Pregætirea mesei øi a celor legate de ea.
3:00
Masa de prânz - la timp.
3:30
Vasele, curat, aspirat, lemne de foc.
4:00 - 6:00
Proiecte personale, de exemplu sæ facæ o bancæ din lemn,
sæ facæ o potecæ, sæ ciopleascæ lemne, scrisori, bætut la
maøinæ, etc.
6:00 - 7:00
În familie - plimbare, vorbit, lucrat împreunæ la proiecte,
etc.
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7:00 - 8:00
8:00
8:30

Activitæﬂi personale - baie fierbinte, citit etc.
Altar familial.
Culcarea - la 9:00 se sting luminile, dacæ nu mai devreme.

Program de iarnæ
(când Matthew øi Andrew aveau 9 øi respectiv 7 ani)
6:00 - 8:00 A.M. Trezirea, rugæciune (15 min.).
Duø, spælat dinﬂi, bæut apæ (3 pahare), îmbræcat
corespunzætor (15 min.).
Studiu personal (1 oræ ) studiu biblic.
Revizuirea învæﬂæturilor cu mama øi tata (5-10 min.). Gata
de lucru înainte de 8:00.
8:00 - 8:30
Altarul familial.
8:30 - 9:00
Activitæﬂi individuale - fæcute zilnic, schimbate lunar.
Fiul #1: mæturæ, scuturæ covoarele, aspiræ, îøi face patul.
Fiul #2: goleøte coøul de gunoi, arde gunoiul, umple lada
cu lemne, îøi face patul, face patul pærinﬂilor.
Mama: curat în baie, pune rufe la spælat, calcæ.
9:00
Micul dejun.
9:30 - 10:00
Fiul #1 - spalæ, clæteøte, øterge, aranjeazæ vasele.
Fiul #2 - curæﬂæ masa, pune mâncarea la loc, aspiræ,
împacheteazæ øi aranjeazæ hainele.
10:00 - 2:00
Øcoala.
12:00 P.M.
15 min. Pauzæ cu Dumnezeu, singur, în tæcere.
2:00
Treabæ afaræ, dacæ øcoala øi activitæﬂile s-au terminat.
Dacæ s-a terminat treaba - schiat, plimbare, proiecte
personale.
2:30
Ajutor mamei sæ pregæteascæ masa de prânz.
3:00
Masa de prânz.
3:30 - 4:00
Fiul #1 - spalæ, clæteøte, øterge, aranjeazæ vasele.
Fiul #2 - curæﬂæ masa, pune mâncarea la loc, aspiræ.
Consultæ lista mamei cu activitæﬂi.
4:30 - 6:00
Activitæﬂi personale - construieøte colivie, plimbare cu
un pærinte, joacæ marbles, adunæ beﬂe, joacæ în zæpadæ,
alte astfel de activitæﬂi distractive.
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6:00 - 7:00
7:00 - 8:00
8:00
8:30

Lecﬂia cu tata - despre naturæ
Activitæﬂi liniøtite - desenat, colorat, citit poveøti, proiect
de artæ sau cadou.
Altar familial.
Culcarea - stingerea.

Lucrærile tipice de afaræ încep cu aceastæ vârstæ øi treptat au trecut
la alte activitæﬂi:
Înlæturat zæpada din jurul casei, de pe acoperiøul serei, îndepærtat
næmeﬂii, ataøat plugul la camionetæ, aranjat øi curæﬂat garajul, podul.
La doisprezece ani øi mai târziu: îndepærtat zæpada cu plugul în
jurul casei, fæcut pârtie cu snowmobil-ul, spælat maøina sæptæmânal, dusæ
în garaj, pârtie cu plugul pe drumul pânæ la øosea, multiplicat casete,
fotocopiat articole, scris mesaje, lucru pe calculator.
Primævara: pregætirea serei pentru plantat, plænuirea necesarului
de mâncare øi de seminﬂe care trebuie comandate, plantarea seminﬂelor,
curæﬂenie în pod, revizuirea tuturor posesiunilor, înlæturat, vândut, dat orice
lucru în plus, frecat pereﬂii, curæﬂenie de primævaræ, vopsit.
Program de varæ
(când Matthew øi Andrew erau de 10 øi respectiv 8 ani)
6:00 A.M.

8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00
9:30 - 10:00
10:00 - 12:00
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Trezirea, rugæciune personalæ (20 min.).
Duø, spælat pe dinﬂi, bæut apæ, îmbræcat (15 min.).
Studiu personal ( 1 oræ ), studiu biblic.
Recapitulare cu tata ( 5-10 min.).
Nu se vorbeøte, pregætire pentru altar înainte de ora 8:00.
Altar familial.
Activitæﬂi individuale, aceleaøi trecute mai sus.
Mic dejun.
Curæﬂenie.
(Aprilie) construirea serei, folie de plastic, pæmânt, plante,
apæ.
(Mai) curæﬂenie în faﬂa casei de cum se topeøte zæpada,
pus leagæn.
(Mai/ Iunie) plivit brazdele cu flori, repararea drumului.
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12:00 - 12:15
12:15 - 1:00
1:00 - 2:30

2:30
3:00
3:30 - 4:00
4:00 - 4:30
4:30 - 6:00
6:00 - 7:00
7:00 - 8:00
8:00
8:30

Tuns iarba.
Arat grædina, plantat, plivit sera øi grædina.
Plantat legume øi fructe.
Timp cu Dumnezeu, rugæciune, citit, revizuirea zilei,
consacrare.
Timp personal.
Proiecte de varæ cum ar fi: sæ ajute la construirea cabanei
pentru musafiri, construirea leagænului, tæiat copaci.
Activitate directæ - a preda lucruri practice.
Sæ o ajute pe mama la pregætirea mesei.
Masa de prânz.
Curæﬂenie.
Consultæ lista de activitæﬂi a mamei.
Timp personal, dacæ toate celelalte activitæﬂi sunt
terminate la timp: cutie de nisip, cutie pentru pæsæri, etc.
Citit din Biblie, memorare, citit în familie.
Timp personal - plimbæri în familie, stat de vorbæ, jocuri,
proiecte.
Altar familial.
Culcarea.

Programul de varæ tipic: începând cu aceastæ vârstæ proiectele se
dezvoltæ pe mæsuræ ce copiii cresc.
Redecoreazæ camera, zidesc, construiesc uøi, rafturi øi dulapuri, pun
fire pentru becuri în dormitor, ajutæ tâmplarii sæ construiascæ cabana noastræ
de oaspeﬂi, ajutæ la montarea conductei de apæ, adunæ lemne, taie lemne
cu drujba, lucreazæ pentru vecini în grædinæ, îngrijesc grædina, construiesc
un dulap mare, experienﬂæ de zidærie: sparg piatræ pentru casæ, lucreazæ
cu vecinii la turnarea betonului, reconstruiesc veranda din faﬂa casei, zidesc
pietre pe peretele din faﬂæ.
Orarul øcolar pentru acasæ
( când Matthew øi Andrew aveau 12 øi respectiv 10 ani)
5:30 A.M.
Scularea, duø, îngrijire personalæ.
5:45
Rugæciune.
6:00 - 7:00
Studiu biblic Primul obiect de studiu.
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7:30 - 8:00

Fiul#1 - pregæteøte masa
Fiul #2 - începe exerciﬂiile de matematicæ.
8:00 - 8:30
Altar în familie (istoria bisericii, etc.). Obiective în afara
programului.
8:30 - 9:00
De completat lista de activitæﬂi, vezi celælalt orar pentru
mai multe detalii.
Fiul#1 pregæteøte masa øi îøi face lucrarea lui.
9:00 - 9:30
Mic dejun.
9:30 - 10:00
Curæﬂenie.
10:00 - 11:30 Engleza obiectul de studiu nr.3.
11:30 - 1:00 P.M. Terminarea orelor.
O oræ de lucru practic afaræ (îngrijirea maøinii, zæpada
etc.).
15 min. Timp personal cu Dumnezeu.
Timpul ræmas este liber.
1:00 - 2:00
Matematicæ, obiectul nr.4.
Mama predæ fiilor.
2:00 - 3:00
Pregætirea mesei, fiul #2.
Fiul #1 face exerciﬂii în plus de matematicæ.
3:00 - 3:30
Masa de prânz - la timp.
3:30 - 4:00
Curæﬂenie, vezi celælalt program pentru detalii.
4:00 - 6:00
Timp personal, dacæ toate activitæﬂile au fost terminate
6:00 - 6:30
Recapitulare la englezæ, gramaticæ, obiectul de studiu nr.5.
6:30 - 7:30
Momente de pærtæøie în familie - plimbare, stat de vorbæ,
alergæri, proiecte de familie.
7:30 - 8:00
Activitæﬂi liniøtite - citit individual sau în familie, arta,
obiectul de studiu nr.6.
8:00 - 8:30
Altar Obiect în afara programului.
8:30
La culcare - citit, opﬂional.
9:00
Stingerea.
Scopul educaﬂiei practice - sæ fie eficientæ în activitæﬂile de zi cu zi.
Programe desenate
Multe familii au folosit programe desenate atunci când copiii lor
erau prea mici ca sæ poatæ citi. Sunt metode eficiente øi funcﬂioneazæ astfel:
toate activitæﬂile de dimineaﬂæ, cum ar fi sæ facæ patul sau sæ-øi spele dinﬂii
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sau sæ spele vasele øi sæ meargæ la altarul familial, sunt puse pe un poster
cu imaginea unui ceas care indicæ ora. Copiii pot învæﬂa programele înainte
de a învæﬂa sæ citeascæ sau sæ spunæ cât este ceasul.

Programul zilnic al familiei Canuteson
(Ellen 12 ani, Travis 8 ani)
4:30
5:30
6:00
6:10
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
12:00
12:30
1:00
2:00
3:00
3:30
4:30
5:45
6:00
7:45
8:00
9:00

A.M. Trezirea pærinﬂilor, timp personal cu Dumnezeu.
Ellen se trezeøte, timp personal cu Dumnezeu.
Se trezeøte Travis, momente de pærtæøie în familie în patul
lui mare.
Ellen øi Travis fac patul øi se îmbracæ, pærinﬂii fac duø.
Ellen pregæteøte micul dejun.
Travis se roagæ cu mama.
Altar familial.
Mic dejun.
Activitæﬂi de dimineaﬂæ pentru toatæ familia
Încep orele de øcoalæ acasæ, Ellen – pian
Altar de amiazæ øi povestiri
Joacæ
Øcoalæ
Pregætirile pentru masa de prânz
Masa
Activitæﬂile dupæ-amiezii
Timp liber pentru activitæﬂi sau joacæ
Descærcarea maøinii de spælat vase
Pærtæøie în familie
Baie
Culcarea pentru copii
Culcarea pentru mama øi tata.
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Alte cærﬂi
la editura Zappy’s:

Scæpare la Dumnezeu
Autor: Jim Hohnberger
180 pagini
Aceastæ carte este mai mult decât o poveste foarte interesantæ. Mult
mai mult. Principiul lepædærii de sine te va inspira, øi va provoca fiecare
pærticicæ a fiinﬂei tale. Dar dacæ doreøti o viaﬂæ creøtinæ autenticæ øi ca
Dumnezeu sæ facæ ceva în viaﬂa ta, atunci eøti gata pentru ceea ce are de
spus aceastæ carte.

Evanghelia este despre oameni
Autor: Jim Hohnberger
104 pagini
Cum sæ-i tratæm pe ceilalﬂi, în special pe cei care sunt diferiﬂi de noi.
Modul în care ne trateazæ Isus pe noi.

Revoluﬂie la Vatican
Autor: Dr. Martin H. Kobialka
248 pagini
O carte de mare actualitate, captivantæ, øi færæ a avea un stil polemic
scoate la luminæ multe evenimente necunoscute ale bisericii catolice din
Evul Mediu pânæ în zilele noastre. Cum va aræta Biserica viitorului?
Sfârøitul plin de speranﬂæ al acestei cærﬂi ni-l va dezvælui.
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Subiecte uimitoare
Foarte ræspândit în SUA acest ciclu de 27 studii biblice a fost conceput
de organizaﬂia creøtinæ Amazing Facts.
Acest ciclu este format din douæ seturi de 14 øi respectiv 13 broøuri
care dezvæluie într-un mod gradat frumuseﬂea øi bogæﬂia Sfintelor
Scripturi.
Fiecare broøuræ are 16 pagini, coperﬂi color øi imagini alb-negru la
interior. Sunt prezentate într-o formæ graficæ foarte atrægætoare.
“Biblia spune” este motto-ul care stæ la baza prezentærii fiecærui
subiect în parte. Modul explicit øi simplu în care sunt prezentate subiectele
fac din acestea un bun ghid în studiul Bibliei atât pentru cei care fac
primii paøi cât øi pentru cunoscætori.

Trâmbiﬂa dimineﬂii
Autor: Lewis R. Walton
116 pagini
Scrisæ imediat dupæ evenimentele de la 11 septembrie 2001, cartea
face radiografia lumii contemporane în lumina profeﬂiei biblice, a spiritului
profeﬂiei øi a evenimentelor la care suntem cu toﬂii martori.
- Suntem dispuøi sæ acceptæm restrângerea libertæﬂilor civile øi
religioase?
- Existæ alternativæ la soluﬂiile politico-religioase care sunt gata sæ
fie puse în aplicare?
- Rezolvæ acestea problemele lumii moderne?
Sunt numai câteva întrebæri alæturi de multe altele la care gæsim
ræspuns pe paginile cærﬂii
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Ultimul tren
Autor: Morris Venden
216 pagini
“Ultimul tren” - oferæ puncte de vedere noi, revelatoare (unele chiar
øocante) asupra problemelor cu care urmeazæ sæ ne confruntæm în zilele
ce vor veni. De fapt “trenul” este singurul lucru imaginar din aceastæ
carte care ne deschide ochii! Restul istorisirii este tot atât de adeværatæ
cât este viaﬂa pe aceastæ planetæ. Ceea ce veﬂi citi în aceastæ carte va
influenﬂa viaﬂa dumneavoastræ pentru totdeauna…

Pentru comenzi øi informaﬂii:
Editura Zappy’s
Tel. 0244 - 334 775
e-mail: zappys@fx.ro
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