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carte a fost scrisæ ca sæ îfli punæ la îndemânæ secretul prin care sæ recuperezi
ce ai pierdut. Aceastæ carte este pentru tine!
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NOTÆ CÆTRE CITITOR

Fiecare bærbat are o moøtenire – moøtenirea unei masculinitæfli
adeværate. Totuøi, mult prea mulfli dintre noi, bærbaflii, o gæsim greu de
înfleles. Nu øtim cu siguranflæ ce anume este aceastæ moøtenire, cu atât mai
puflin cum sæ o recuperæm. În consecinflæ, urmæm mituri, acceptæm
înlocuitori sau ne prefacem cæ totul este bine, când, de fapt, adânc în
sufletul nostru, øtim cæ ceva lipseøte.

Principiile simple pe care le vei gæsi în cartea aceasta, dacæ le vei
aplica consecvent, îfli vor aduce acel ceva care lipseøte. Vei descoperi cæ
ele nu numai cæ revitalizeazæ orice cæsnicie øi refac relafliile în orice familie,
dar îfli vor da forfla sæ fii un bærbat adeværat – bærbatul destinat de Dumnezeu
sæ fii.

Nu conteazæ trecutul tæu sau circumstanflele prezente. Pofli sæ fii un
bærbat puternic. Mergi øi recupereazæ-fli moøtenirea!
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În cæutare
de bærbafli

Caut printre ei un om [bærbat]… dar nu gæsesc niciunul! (Ezechiel 22:30)

Nu cu mult timp în urmæ, mæ aflam împreunæ cu familia mea în avion,
în drum spre o localitate unde urma sæ flin o serie de cuvântæri. Avionul
decolase de ceva timp, când pe un ecran mare a început sæ ruleze cel mai
nou film cu James Bond în rol de Agent 007. Mi-am amintit cæ væzusem
afiøul acestui film la magazin cu câteva zile mai înainte øi mi-am dat
seama cæ urma sæ fim martori la portretizarea unui bærbat macho. L-afli
væzut – bruta insensibilæ cæreia nu-i pasæ de nimeni altcineva decât de ea
însæøi. Bærbatul care manifestæ tandrefle doar atunci când aceasta îi serveøte
ca sæ obflinæ ceea ce vrea. Bærbatul care îøi urmeazæ instinctele primare øi
afirmæ cæ nu-l deranjeazæ conøtiinfla. Este acesta un bærbat adeværat?

Cum cælætorim adesea cu avionul, am venit pregætifli cu materiale de
citit, ca sæ ne flinem minflile ocupate. Am încercat sæ citesc øi sæ mæ
concentrez, dar în astfel de situaflii nu pofli face altceva decât sæ priveøti
fix în pæmânt pânæ când, færæ sæ vrei, ochii furæ o miøcare sau douæ de pe
ecran. Aceste scene au o forflæ aproape irezistibilæ de a-fli atrage atenflia. În
timp ce stæteam acolo gândindu-mæ la cum i-am crescut pe cei doi bæiefli
ai mei, indignarea mea a început sæ creascæ. Am încercat întotdeauna sæ
le dau ce e mai bun øi sæ-i pæzesc de restul lucrurilor. Acum, în fafla lor era
aceastæ imagine pervertitæ a masculinitæflii. Deøi ei se descurcau de minune
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ignorând filmul, mi-am zis cæ nu aveam sæ stau deoparte øi sæ nu protestez
împotriva acestei situaflii.

Am mers sæ o caut pe øefa însoflitoarelor de zbor øi i-am povestit cum
eu øi soflia mea ne-am dedicat educærii copiilor noøtri în aøa fel, încât ei sæ
aibæ pasiuni sænætoase øi pure, bazate pe viafla lui Hristos øi pe Cuvântul
Sæu. “Afli vrea, væ rugæm, de dragul lor, sæ oprifli aceastæ portretizare
degradantæ a unui bærbat?”

Ea a ridicat din umeri. “Domnule, nu pot face nimic; eu sunt doar o
însoflitoare de zbor.”

“Atunci afli vrea, væ rog, sæ-l sunafli pe cæpitan øi sæ-i împærtæøifli
îngrijorærile mele?”, am stæruit eu.

L-a sunat, iar acesta a sugerat: “Sunafli-l pe preøedintele companiei.”
Am promis cæ aveam sæ fac acest lucru imediat ce aterizam øi ajungeam

la destinaflie.

UNDE SUNT BÆRBAfiII?
Gândurile mele ræscolite s-au îndreptat spre Judy, o tânæræ încântætoare

care venise la mine la unul dintre seminarii. “Ceva nu e în regulæ cu bærbaflii
din ziua de azi!”, a exclamat ea. “Aø vrea sæ mæ mærit, dar am tot cæutat
un bærbat adeværat – un bærbat temætor de Dumnezeu, un bærbat care sæ
merite sæ-i încredinflez inima mea – øi n-am gæsit niciunul! Ce s-a întâmplat
cu tofli bærbaflii, domnule Hohnberger?”

Este o întrebare solemnæ, o întrebare pe care o pune øi Dumnezeu. În
fiecare generaflie, el cautæ bærbafli – bærbafli adeværafli care sunt gata sæ-øi
accepte chemarea divinæ, bærbafli care recunosc starea din ce în ce mai
decæzutæ a nafliunii øi a familiilor lor øi care vor sta plini de curaj de partea
dreptæflii, spunând: “De ajuns!” Nu auzi dorul arzætor din cuvintele lui
Dumnezeu, care suferæ din cauza exilatului Iuda? “Caut printre ei un om
[bærbat] care sæ înalfle un zid øi sæ stea în mijlocul spærturii înaintea Mea
pentru flaræ, ca sæ n-o nimicesc; dar nu gæsesc niciunul!”1

Dacæ Dumnezeu ar fi gæsit un singur bærbat… dar nu era niciun bærbat
care sæ-øi întæreascæ familia în fafla valului în ascensiune al pæcatului;
niciun bærbat care sæ-i protejeze pe cei dragi, înælflând un zid între ei øi
potopul pæcatului care predominæ în societate øi în bisericæ; niciun bærbat
1 Ezechiel 22:30.
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care sæ creascæ urmætoarea generaflie de bærbafli adeværafli de care tinere
caste ca Judy sæ se îndrægosteascæ.

Nu cred cæ situaflia de astæzi este întrucâtva diferitæ de cea din timpul
lui Ezechiel; dacæ e diferitæ cu ceva este spre mai ræu. Unde sunt bærbaflii
astæzi? De ce familiile, chiar øi cele ale bærbaflilor din bisericæ, sunt distruse
de ræul care predominæ în jurul lor? De ce tinerele, care cautæ în bærbafli
cele mai înalte øi mai nobile virtufli, gæsesc cæutarea lor atât de dificilæ?

Ræspunsul este simplu. De douæ mii de ani, el se aflæ în Evanghelia
dupæ Marcu, dar nouæ ne-a scæpat: “Nimeni nu poate sæ intre în casa unui
om tare øi sæ-i jefuiascæ gospodæria, decât dacæ a legat mai întâi pe omul
acela tare; numai atunci îi va jefui casa.”2 Se întâmplæ astæzi – nu doar în
câteva cæmine, ci aproape în fiecare cæmin. Diavolul a dærâmat uøa
cæminelor noastre øi ne jefuieøte gospodæria. Ne ia copiii captivi prin
intermediul prietenilor lor, al televizorului, al muzicii øi al internetului.
Rezultatul este acela cæ tineretul øi copiii noøtri gândesc la fel, vorbesc la
fel, se comportæ la fel øi aratæ exact la fel ca lumea din jurul lor. Øi Diavolul
nu renunflæ aici. Se furiøeazæ pe uøa din dos øi ne corupe sofliile. Încet, dar
sigur, sentimentele lor îmbræfliøeazæ lumea, pânæ când devin asemenea
sofliei lui Lot.3

Dar de ce reuøeøte el sæ ne jefuiascæ gospodæria cu atât de mult succes?
Pentru cæ ne-a legat pe noi, oamenii tari. Ne-a legat cu minciuni, cu mituri,
cu false portretizæri ale masculinitæflii, pânæ când ajungem ca regele Saul
øi armata lui, care tremurau de fricæ în corturi, în timp ce Goliat scuipa
blasfemii la adresa viului Dumnezeu. Unde sunt patriarhii, cum ar fi tânærul
David, care sæ îngenuncheze înaintea lui Dumnezeu în supunere øi umilinflæ
øi apoi sæ meargæ sæ-l înfrunte pe Goliat în numele Domnului øi sæ-I ræzbune
cauza?

Noi, bærbaflii de astæzi, nu ne dæm seama cæ am fost ademenifli de la
postul nostru de veghe øi legafli cu lanfluri. Nu recunoaøtem cæ am fost
înøelafli øi fæcufli sæ ne devalorizæm cele mai preflioase comori. Ni s-a spus
cæ trebuie sæ acceptæm cæ goliaflii din viafla noastræ sunt de neînvins øi cæ
trebuie sæ consideræm pæcatul un lucru normal. Deci acceptæm, færæ sæ ne
punem întrebæri, dezastrul din viafla noastræ.

2 Marcu 3:27 (sublinierea autorului).
3 Vezi Geneza 19:26.

În cæutare de bærbafli
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Însæ aceasta este vestea proastæ. Vestea bunæ este cæ Dumnezeu nu ne
aruncæ! Ci El doreøte din toatæ inima sæ ne dea forfla cu care sæ ne rupem
legæturile. El aøteaptæ sæ ne antreneze pentru a fi gata sæ ne recuperæm
posturile de veghe. El vrea sæ ne întæreascæ pentru a putea rezista pæcatului
din jurul nostru, ca acesta sæ nu ne mai înconjoare ca un nor. El e capabil
sæ ne transforme din fricoøi în patriarhi. Prin urmare, niciunul dintre noi
nu ar trebui sæ fie descurajat.

FASCINAfiIE FAMILIARÆ

În timpul acelui zbor, nu mi-am gæsit locul øi m-am hotærât sæ mæ
plimb pe culoar øi sæ observ reacfliile celor patru sute øi ceva de pasageri.
Dupæ calculele mele, am dedus cæ 80% dintre pasageri erau adulfli – bærbafli
øi femei în proporflii egale – øi restul erau copii de vârste diferite. Indiferent
cæ erau copii sau adulfli, majoritatea dintre ei – în jur de 85% – aveau ochii
lipifli de ecran, træind indirect isprævile a ceea ce ar putea fi considerat un
prototip al bærbatului macho hollywoodian – un bærbat grozav øi bine
aranjat, care sæ fie admirat øi imitat. Întreb: “De când este grozav sæ ucizi,
sæ comifli adulter, sæ minfli øi sæ calci în picioare pe oricine îfli stæ în cale?”

Sæ fie acesta motivul pentru care bæieflii noøtri umblæ cu pistoale øi
cuflite ca Agentul 007? Apoi iau o armæ la øcoalæ, cu care împuøcæ øi ucid
dupæ bunul plac – øi ne mai întrebæm de ce! Ne întrebæm de ce nimeni
nu-i poate controla. Bærbaflilor, aceste lucruri se întâmplæ pentru cæ ne-am
pæræsit postul de veghe! Bæieflii noøtri nu au nicio santinelæ care sæ le
spunæ: “Duømanul este în fafla ta!”

În schimb, mergând de-a lungul avionului, am væzut în ochii øi træirile
acelor pasageri o fascinaflie familiaræ. Familiaræ, spun, pentru cæ a existat
o perioadæ în viafla mea când aø fi fæcut exact ce fæceau øi ei. M-am uitat
în special la bærbaflii care, cu sofliile øi copiii lângæ ei, priveau scenele
pasiv øi cu plæcere, evident indiferenfli faflæ de ideile distructive care le
erau injectate în minte. M-am scârbit væzând cum bærbaflii le permiteau
fiilor lor sæ priveascæ scene în care femeile erau exploatate ca niøte simple
obiecte øi sæ considere bæutul, fumatul, jocurile de noroc øi crima ca fiind
activitæfli bærbæteøti. Fetele lor se uitau la femeile care se foloseau færæ pic
de ruøine de sexualitatea lor pentru a-øi atinge scopurile, ca øi cum acesta
ar fi fost un comportament acceptabil øi onorabil. Oare nu-øi dæ nimeni
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seama cæ privind suntem schimbafli – schimbafli în aceeaøi imagine pe
care o privim? Industria publicitaræ øtie acest lucru; noi de ce suntem atât
de naivi?

Apoi, am început sæ îi privesc mai atent pe cei care nu se uitau la film,
gândindu-mæ cæ, poate, unii dintre ei erau la fel de dezgustafli cum eram øi
eu. Dar mulfli dintre cei care nu se uitau la film dormeau, indiferenfli faflæ
de tot ce se întâmpla în jurul lor. Pærea, întrucâtva, o analogie potrivitæ,
pentru cæ atât de mulfli bærbafli dorm în mijlocul tuturor avertismentelor,
al semnelor timpurii care prevestesc nenorocirea, øi sunt luafli pe nepregætite
atunci când cæsnicia sau copiii lor se confruntæ cu o crizæ.

Am dat øi peste un om care ræsfoia un exemplar din Sports Illustrated,
printre priviri fugare aruncate spre ecranul unde rula filmul, de parcæ sexul
øi crimele îl plictiseau teribil. Într-un sfârøit, am væzut un om bine îmbræcat,
cufundat clar în lecturæ. Uite, aici, m-am gândit, este un bærbat care nu
vrea sæ fie corupt de murdæria de pe ecran. Este concentrat cu totul asupra
altui lucru! Apoi, când am trecut pe lângæ el, am væzut cæ era cufundat
într-o revistæ pentru adulfli. Trist, m-am îndreptat spre locul meu. Pe drumul
înapoi, am mai væzut un om citind – citea una dintre revistele de scandal
care se vând în supermarketuri.

M-am aruncat pe scaun îngrijorat cu privire la direcflia în care ne
îndreptæm noi, ca societate. Pæcatul se înmulfleøte. Imoralitatea de toate
felurile nu doar cæ a devenit obiønuitæ, ci cere sæ fie privitæ ca normalæ.
Societatea noastræ este din ce în ce mai împânzitæ de pedofili, iar crimele
din viafla realæ øi avorturile devalorizeazæ viafla umanæ. Ce speranflæ mai
existæ pentru bæieflii care cresc astæzi?

PREA CRITICI?
O persoanæ bine intenflionatæ m-a avertizat sæ nu trag concluzii bazate

pe gusturile øi preferinflele personale ale altora. Întreb: “De ce nu?” Tot
timpul evaluæm ceea ce vedem, øi e important sæ facem acest lucru!
Înfæfliøarea exterioaræ a unei persoane spune multe despre viafla ei interioaræ.

Atunci când vedem un câine cu spume la guræ, mârâind øi atacând pe
oricine sau orice îi iese în cale, ce facem? Neflinând seama de dovada
exterioaræ a unei probleme interioare, mergem sæ-l mângâiem pe cap?
Este o mare prostie sæ credem cæ alegerile noastre în ce priveøte
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comportamentul se aflæ undeva în vid øi cæ nimeni nu ar trebui sæ emitæ
judecæfli de valoare bazându-se pe ele. Oricine a trecut mæcar o datæ
printr-un interviu pentru o slujbæ, øtie cât de ridicolæ este aceastæ idee.

Unul dintre motivele pentru care biserica creøtinæ nu mai este un zægaz
ferm împotriva valului crescând al compromisului este acela cæ creøtinii
au “înghiflit” aceastæ concepflie falsæ. Teama de a fi etichetafli drept “critici”
întrece teama de Dumnezeu øi adeværata îngrijorare pentru bunæstarea
celorlalfli – sau poate cæ iubirea noastræ pentru compromis ne pecetluieøte
buzele ca sæ nu ne ridicæm împotriva lui. M-am gândit la faimoøii
evangheliøti de la televizor, dintre care unora pare sæ le pese mai mult de
aur, de glorie øi de femei decât de Dumnezeu. Ar trebui acest lucru sæ ne
avertizeze cæ existæ o problemæ a inimii? Sau stæm mulflumifli, færæ sæ
luæm nicio mæsuræ?

AJUTOR!
Inima mi s-a umplut de durere când mi-am amintit cum cæutasem un

pastor – orice pastor – care sæ mæ ajute sæ rezolv situaflia dificilæ cu care
mæ confruntam la un moment dat în viafla personalæ. Dupæ ce am primit
Cuvântul lui Dumnezeu ca singura regulæ din viafla mea, m-am alæturat
unei biserici conservatoare. Am fæcut multe schimbæri în stilul meu de
viaflæ øi, ca urmare, majoritatea oamenilor mæ considerau un creøtin næscut
din nou. Însæ aveam încæ o mare problemæ – temperamentul meu german!
Eram mai mult Hitler decât Luther. Vedefli, în public, eram omul de afaceri
amabil. La bisericæ, eram prezbiterul plin de zel. La adunærile sociale,
eram întrucâtva sufletul petrecerii. Însæ acasæ, temperamentul meu german
ieøea la ivealæ – în special dacæ fermecætoarea mea soflie îmi ieøea în cale.
Aici eram lipsit de putere.

Am mers la pastorul meu øi i-am spus: “Am nevoie de ajutor. Când
ajung acasæ, la capætul unei zile lungi øi obositoare, mæ îndrept spre uøa
din spate øi soflia îmi zice calm: ‘A sunat domnul Smith, dragule’.”

‘Ce voia?’, întreb eu.
‘Nu øtiu. Nu l-am întrebat’, îmi ræspunde ea inocent.
Carnea mi se înfioaræ de iritare, în timp ce îmi îndrept degetul spre ea,

ridic vocea øi o întreb: ‘De ce nu l-ai întrebat?’
‘Nu m-am gândit la asta’, ræspunde ea, ghemuindu-se de fricæ.



17

‘Când o sæ învefli øi tu sæ gândeøti?’, mæ înfig în ea. Øi situaflia aceasta
se repetæ sæptæmânæ dupæ sæptæmânæ. Am renunflat la atâtea din cæile mele
anterioare – bæutura, înjuræturile, dansul, filmele, barurile øi jocurile de
noroc – dar temperamentul… Cu siguranflæ mæ putefli ajuta în aceastæ
privinflæ.”

Am fost la øase pastori øi le-am împærtæøit problema mea. Am aflat cæ
tofli øase aveau aceeaøi problemæ. Am ræmas mut de uimire. Pastorilor,
vrefli sæ-mi spunefli cæ existæ har suficient pentru toate cæile mele din trecut,
cu excepflia temperamentului pe care-l dau pe faflæ în familia mea, în spatele
uøilor închise? Nimeni nu a putut sæ mæ ajute. Cum este posibil ca pæstorii
turmei sæ nu aibæ o soluflie practicæ pentru o problemæ atât de universalæ!?

CINEVA TREBUIE SÆ CONDUCÆ

O altæ tendinflæ astæzi este aceea ca bærbaflii sæ renunfle la multe dintre
rolurile lor în societate øi sæ permitæ ca ele sæ fie preluate de femei. Se
prea poate sæ fi fost, cândva, o societate patriarhalæ, dar astæzi, în absenfla
bærbaflilor, a devenit în mare mæsuræ una matriarhalæ. Femeile reprezintæ
acum influenfla dominantæ în viafla fiilor noøtri. Femeile ne conduc cæminul.
La øcoalæ, cadrele didactice, într-o majoritate covârøitoare, sunt femei. În
bisericæ, avem femei-pastor, femei-prezbiter, diaconese øi instructoare la
Øcoala biblicæ. Acum, sæ nu înflelegefli cæ sunt împotriva femeilor. Femeile
ar trebui sæ aibæ o influenflæ dinamicæ în viafla copiilor noøtri. Multe cæmine
astæzi sunt cæmine cu un singur pærinte – femei singure care-øi cresc copiii
pe cont propriu. Aceastæ stare de lucruri nu este idealæ, dar este o realitate.
Dar tot o realitate este øi faptul cæ Dumnezeu nu a intenflionat niciodatæ ca
influenfla unei femei sæ ia locul influenflei pe care El a plænuit ca bærbaflii
sæ o aibæ în cæminele lor øi în societate.

Pe mæsuræ ce zborul continua, m-am gândit la alte tendinfle actuale.
Multe trupe rock aratæ øi cântæ ca Diavolul însuøi. Iar tinerii îi imitæ pe
artiøtii pe care-i idolatrizeazæ. Coafurile lor aratæ de parcæ øi-au bægat
degetele în prizæ sau de parcæ peste ei a trecut o maøinæ de tuns iarba. Pe
hainele lor scrie: “Sunt ræu”, “Sunt miøto”, “Nu-mi pasæ”. Unde sunt
bærbaflii care sæ punæ capæt falsitæflii atât de evidente în viafla øi filosofia
unor astfel de copii? Cine are curajul sæ spunæ cæ nu este deloc grozav sæ
te conformezi normelor grupului øi sæ te îmbraci în haine pe care o instituflie

În cæutare de bærbafli
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filantropicæ nu le-ar dona, deoarece i-ar fi ruøine cu ele? Cui îi pasæ
îndeajuns de mult, încât sæ nu le lase pe fetele lui sæ se îmbrace indecent
sau sæ cutreiere mall-urile? Cine o sæ spunæ “Nu” øi o sæ impunæ aceastæ
regulæ atunci când tinerii vor vrea sæ fumeze, sæ bea, sæ consume droguri
sau sæ danseze ca triburile pægâne din vechile filme cu Tarzan? Ce s-a
întâmplat cu bærbaflii din societatea noastræ care øtiau sæ deosebeascæ binele
de ræu?

BÆTRÂNUL DOCTOR HILDEBRAND

Aveam 17 ani, când a trebuit sæ mæ internez în spital din cauza unei
apendicite acute. Fumam de ceva timp, pentru cæ era un lucru bærbætesc
(væ mai amintifli de bærbatul din reclama de la Marlboro?). Acum, în calitate
de minor în spital, trægeam câte o fligaræ de câte ori aveam ocazia. Atunci
puteai fuma aproape oriunde, chiar øi în spital, dar eu nu eram încæ adult,
øi când doctorul a auzit cæ fumez a trecut pe la mine ca sæ avem o micæ
discuflie.

“Asistentele mi-au spus cæ fumezi.”
“Pæi, da.”
“Crezi cæ e ceva bærbætesc sæ fumezi?”
“Majoritatea bærbaflilor o fac.”
“Ei bine, dacæ ai de gând sæ fumezi ca un bærbat adeværat, atunci

trebuie sæ învefli s-o faci bine øi sæ nu ascunzi faptul cæ fumezi. Uite”,
mi-a poruncit el, scoflând din buzunar un pachet pe care-l cumpærase special
pentru acea ocazie, “dæ-i bætaie øi fumeazæ una.”

Prins în capcanæ, m-am hotærât sæ nu mæ las umilit, aøa cæ am aprins-o,
însæ asta nu era de ajuns pentru bætrânul doctor Hildebrand. “Inspiræ mai
profund, aøa face un bærbat adeværat. Haide! Mai fumeazæ una. Un bærbat
adeværat îøi aprinde fligara urmætoare de la mucul celei de dinainte. Dæ-i
bætaie! Fæ-o, Jimmy!”

Am început sæ scuip øi sæ tuøesc, dar nu mi-a dat nicio atenflie, ci m-a
bætut la cap øi m-a împins de la spate sæ mai fumez una øi încæ una, pânæ
când mi s-a fæcut atât de ræu, încât nu am mai putut sæ continui. Tuøeam øi
mæ înecam, øi fiecare miøcare era extrem de dureroasæ pentru proaspæta
mea incizie. Mi-era atât de ræu øi aveam dureri atât de mari, încât am
crezut cæ o sæ mor! Doctorul m-a privit, a dat din cap gânditor øi a plecat
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færæ sæ spunæ un cuvânt. Nu øtiu cât de mult mi-a fost ræu, dar mi s-a pærut
o veønicie. Pe mæsuræ ce spasmele intense s-au mai potolit, stomacul a
început sæ se plângæ crunt de abuzul la care fusese supus, iar eu am avut
parte de mai multæ durere decât simflisem pânæ în acel moment, chiar øi
imediat dupæ operaflie. În cele din urmæ, i-am cerut asistentei niøte
medicamente.

“Doctorul Hildebrand a spus cæ suntefli un bærbat adeværat øi cæ nu
avefli nevoie de aøa ceva, aøa cæ v-a anulat toate prescripfliile de
medicamente”, mi-a ræspuns ea blând.

La urmætoarea vizitæ a dr. Hildebrand, l-am întrebat mai degrabæ spæøit:
“Æ, doctore… credefli cæ aø putea primi niøte medicamente pentru durerea
mea de stomac? Mæ doare ræu.” S-a uitat mult timp la mine, de parcæ ar fi
vrut sæ-mi citeascæ în suflet, øi apoi, mulflumit, mi-a ræspuns: “Sigur, Jim,
cred cæ se poate.” Mi-a prescris niøte medicamente, iar eu nu am mai pus
gura niciodatæ pe vreo altæ fligaræ. Aø vrea ca doctorul Hildebrand sæ mai
fie prin preajmæ ca sæ-i mulflumesc. De atunci, i-am fost tot timpul foarte
recunoscætor. Dragostea lui duræ mi-a salvat viafla. Atunci, el nu era decât
un bærbat obiønuit, dar în comparaflie cu bærbaflii de astæzi, el apare ca un
uriaø impozant.

Stæteam pe locul meu în avion øi îl puneam cu tristefle faflæ în faflæ pe
bærbatul care m-a salvat de pe cærarea auto-distrugerii cu cei pe care îi
observasem în timpul zborului. Nu mi-l imaginam pe doctorul Hildebrand
privind cu admiraflie la imaginea bærbatului macho de pe ecran, care ucide
dupæ bunul sæu plac, bea, fumeazæ, danseazæ øi comite adulter. Øi totuøi,
acesta este portretul unui bærbat al secolului al XXI-lea. Ce spune aceasta
despre bærbafli în general øi despre societate ca întreg?

DISTRACfiIE PE CINSTE

Bærbatul pe care l-am væzut cu o revistæ de sport în mânæ se uita la
bærbafli care sunt considerafli eroi pentru cæ dau cu piciorul într-o minge,
prind o minge, aleargæ cu o minge, aruncæ o minge, iar noaptea se distreazæ
pe cinste în timp ce beau din paharele lor înalte4. A fost o perioadæ în
viafla mea când idolatrizam øi eu astfel de oameni. Credeam cæ a øti cât

4 În limba englezæ, în fraza aceasta este un joc de cuvinte bazat pe cuvântul ball (“minge”),
care apare în toate expresiile.

În cæutare de bærbafli
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mai multe despre sportul preferat îi face pe oameni sæ te trateze cu respect,
te face cineva. Eram mândru sæ le fiu superior celorlalfli. Totuøi, mi-am
dat seama cæ aceste jocuri se bazeazæ în mare parte pe trei lucruri – viclenie,
mândrie øi brutalitate – øi cæ aceste træsæturi nu-øi au locul în inima unui
bærbat adeværat. Ca sæ înræutæflim lucrurile, noi, ca societate, am stabilit o
legæturæ între acest pachet de falsæ masculinitate øi atracflia sexualæ.

De exemplu, în spectacolul din pauza finalei de Super Bowl din 2004,
s-a petrecut scandaloasa “defecfliune de garderobæ” a lui Janet Jackson,
care a avut drept consecinflæ expunerea pe moment a acesteia în fafla unui
public format atât din adulfli, cât øi din copii. Multe persoane din domeniul
sportului øi al divertismentului s-au plâns de acest “incident nepotrivit,
jignitor øi jenant”, iar unii lideri politici øi un numær de creøtini s-au alæturat
corului de voci dezaprobatoare. Totuøi, câfliva observatori mai atenfli au
væzut în mod clar contradicflia. Revista Time s-a referit la acest incident
cu sintagma “Bowl-ul ipocriziei” øi alfli câfliva comentatori au remarcat
acelaøi standard dublu. Aproape nimeni nu protesteazæ împotriva
majoretelor de pe margine, care sunt îmbræcate atât de sumar, sau împotriva
modelelor din reclame, care sunt îmbræcate øi mai puflin. Unde este
consecvenfla? Nu sunt contra recreerii, atunci când aceasta este sænætoasæ
øi toatæ lumea se poate bucura de ea, dar tot ce pot spune despre cultura
sportivæ de astæzi este cæ a deviat foarte mult!

Mæ întrebam în acea zi în avion: Unde sunt bærbaflii cu un sistem de
referinflæ biblic, care au curajul sæ susflinæ principiile? Unde sunt bærbaflii
care sæ spunæ: “Nu conteazæ cum am fost crescut, harul lui Dumnezeu
îmi este de ajuns”? Unde sunt bærbaflii care sæ susflinæ ceea ce este drept
în cæminele lor, la locurile lor de muncæ, în comunitæflile øi bisericile lor
– nu prin puterea lor, ci prin puterea Atotputernicului Dumnezeu?
Dumnezeu ne cheamæ, pe mine øi pe tine, sæ fim astfel de oameni, øi, prin
harul Lui, putem fi!

Daniel øi-a apærat principiile în vremea lui. A ales o groapæ cu lei
înfometafli mai degrabæ decât sæ-øi compromitæ conøtiinfla. John Bunyan
øi-a apærat principiile în timpul lui. Întemniflat pentru cæ predica Evanghelia,
el nu s-a dat bætut. Øi-a luat pana øi a scris acea impresionantæ alegorie
care a condus mii de oameni sæ-L cunoascæ pe Dumnezeu – Cælætoria
creøtinului. Abraham Lincoln øi-a apærat principiile în timpul lui. El s-a
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ridicat færæ fricæ împotriva goliatului popular al sclaviei – øi s-a ales cu un
glonfl.

Aceøtia au fost bærbafli curajoøi, integri, care aveau un scop în viaflæ øi
care puneau suflet în ceea ce fæceau. Avem nevoie de astfel de bærbafli
astæzi – bærbafli care sæ rupæ legæturile care îi flin robi, bærbafli care sæ nu se
eschiveze de la datoria încredinflatæ lor de Dumnezeu: aceea de a-øi conduce
øi educa familiile, bærbafli care sæ se prindæ cu tærie de harul lui Dumnezeu
pentru a fi patriarhii øi preoflii cæminelor lor, dupæ asemænarea lui Dumnezeu.

PREØEDINTELE

Când am sosit la destinaflie, l-am sunat pe preøedintele companiei
aeriene. Secretara lui m-a informat politicos: “Domnule, nu putefli pur øi
simplu sæ luafli telefonul øi sæ-l sunafli pe preøedintele unei companii aeriene
importante.”

“Da, sunt convins cæ aceastæ regulæ este, de obicei, adeværatæ, dar
cred cæ Dumnezeu vrea ca eu sæ vorbesc cu el. Dacæ îi vefli spune cæ sunt
la telefon, sunt sigur cæ va vorbi cu mine.”

Am aøteptat doar vreo câteva minute pânæ când preøedintele
companiei aeriene a ridicat receptorul. Eram conøtient cæ aceasta
trebuie cæ fusese o intervenflie divinæ, aøa cæ i-am spus: “Domnule, nu
v-am sunat ca sæ mæ plâng sau sæ flip la dumneavoastræ, ci pentru cæ aø
vrea sæ væ spun povestea mea.”

A fost de acord sæ mæ asculte, aøa cæ am început sæ-i povestesc despre
cum m-am mutat împreunæ cu familia în sælbæticie pentru a træi o adeværatæ
experienflæ creøtinæ; despre cum a creøte bærbafli adeværafli a devenit un
scop important al vieflii mele; despre cum, pentru a realiza acest lucru,
le-am oferit bæieflilor noøtri tot ceea ce era mai bun øi i-am ferit de restul
lucrurilor; øi apoi... apoi m-am suit în avionul sæu øi pe ecran a apærut
acea contrafacere a bærbatului, iar bæieflii mei au trebuit sæ se forfleze sæ
ignore acele imagini care defilau prin fafla lor; øi pentru acest privilegiu
am plætit aproape 1000 de dolari fiecare.

Peste conversaflia noastræ s-a læsat o tæcere scurtæ, dupæ care acest
preøedinte aspru a început sæ vorbeascæ din inimæ.

“Domnule Hohnberger, aøa am fost crescut øi eu. Uitasem aproape complet.
Væ mulflumesc cæ mi-afli reamintit. Ce pot face pentru dumneavoastræ?”

În cæutare de bærbafli
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Încurajat de deschiderea sa, i-am zis: “Pæi, noi ne întoarcem peste trei
sæptæmâni. Øtiu cæ pasagerii dumneavoastræ aøteaptæ un film, dar afli putea
mæcar sæ punefli un film de familie?”

“Da, aø putea face acest lucru, domnule Hohnberger. Væ garantez cæ
vefli avea un film de familie la întoarcere.”

“Domnule, nu cæ m-aø îndoi de cuvântul dumneavoastræ, dar aø putea
sæ væ sun cu o zi înainte pentru a verifica?”

“Desigur”, mi-a ræspuns el.
Peste trei sæptæmâni, am sunat din nou la biroul lui øi, de data aceasta,

secretara mi-a fæcut imediat legætura. “Am ales un film de familie special
pentru dumneavoastræ øi pentru familia dumneavoastræ O sæ fifli încântat!”

“Væ mulflumesc!”, i-am spus, înainte de a pune receptorul în furcæ.
În ciuda cuvintelor sale, aveam câteva îndoieli. Ar putea un creøtin sæ

influenfleze cu adeværat o cursæ aerianæ? Suntem ademenifli adesea de
vechea mentalitate conform cæreia nu te pofli lupta cu cei puternici. Cædem
în acest tipar de gândire în multe zone din viafla noastræ, acceptând lucrurile
aøa cum sunt, de parcæ ar fi enorme øi de neschimbat. Procedând aøa, de
multe ori nu vedem aceste bariere aparent imposibile drept ce sunt ele în
realitate – niøte oportunitæfli! M-am luptat cu aceste gânduri în timpul
decolærii øi pânæ când a sosit timpul pentru film. Chiar o sæ se întâmple cu
adeværat? O sæ-øi flinæ omul acesta promisiunea? Echipa lui va urma
întocmai ordinele sale? Oare chiar va face Dumnezeu compania aerianæ
sæ-øi schimbe planurile?

CINEVA CU FOARTE MULTÆ PUTERE

Deodatæ, vocea cæpitanului a pârâit în difuzoare: “Doamnelor øi
domnilor, filmul care era programat de obicei nu va fi difuzat astæzi. În
locul lui, avem un film de familie special.”

Se putea auzi valul de murmure care a stræbætut mulflimea de pasageri.
Am auzit pe cineva întrebând-o pe o însoflitoare de zbor ce se întâmpla.

“Nu øtiu exact”, a ræspuns ea, “ordinul a venit de sus. Cineva foarte
important – cineva cu foarte multæ putere – este astæzi la bord øi a dat
ordin sæ fie schimbat.”

Am zâmbit în sinea mea, pentru cæ, într-un sens, avea dreptate.
Dumnezeul meu era cu mine! În felul meu, stætusem în mijlocul spærturii
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øi înælflasem un zid pentru a-mi proteja familia øi, în neputinfla mea, Domnul
a fost puternic øi a fæcut o schimbare imposibilæ. Un singur bærbat,
împreunæ cu Dumnezeu, poate schimba lucrurile!

Bærbaflilor, Dumnezeu ne cheamæ. Avem un rol în familiile øi în
societatea noastræ pe care nimeni altcineva nu-l poate îndeplini. Indiferent
de trecutul nostru, indiferent de modelele pe care le-am avut sau nu,
indiferent de vârstæ sau poziflie, Dumnezeu vrea sæ facæ din noi niøte bærbafli
adeværafli – bærbafli care “sæ înalfle zidul” øi care “sæ stea în mijlocul
spærturii” pentru cei dragi. Sæ nu-L dezamægim. Dacæ acceptæm
provocarea, tinerele nu se vor mai plânge de starea tinerilor, deoarece, în
cæminele noastre, noi vom fi crescut o nouæ generaflie de patriarhi.
Dumnezeu vrea sæ scrie o nouæ versiune a citatului din Ezechiel 22:30.
“Am cæutat printre ei un bærbat øi te-am gæsit pe TINE!”

CAPITOLUL I
ÎN CÆUTARE DE BÆRBAfiI

Întrebæri pentru introspecflie sau pentru discuflii de grup

  1.   Ce fel de bærbat ar spune cei dragi cæ sunt? Patriarh? Playboy? Fricos?
       Unul care amânæ lucrurile? Protector?
  2. Am “înghiflit” falsul portret al masculinitæflii?
  3. Sunt insensibil? Nepæsætor? “Eu øi numai eu?” Ce ar spune soflia øi
       copiii mei?
  4. Cu ce minciuni m-a legat Diavolul?
  5. În ce fel îmi ia Diavolul copiii captivi prin influenfle stricate?
  6. Cum o ademeneøte el pe soflia mea?
  7. La ce mæ uit eu? La ce se uitæ cei dragi ai mei? Ce væd în filme? În
      muzicæ? În sport? Pe internet? În reviste?
  8. Cæminul meu este matriarhal sau patriarhal? Existæ o combinare
      potrivitæ a rolurilor masculine øi feminine?
  9.  Care va fi ræspunsul meu la apelul lui Dumnezeu de a fi un bærbat cu
       principii?
10.  Îmi voi recupera moøtenirea mea de bærbat puternic?

În cæutare de bærbafli
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Un bærbat
adeværat

“Domnul Øi-a ales un om [bærbat] dupæ inima Lui.”
 – 1 Samuel 13:14

Excursia noastræ de peste hotare s-a încheiat în sfârøit øi ne-am întors
acasæ. Dar eu n-am încetat sæ reflectez la ceea ce væzusem. Mæ întrebam
cum ar fi fost sæ fi væzut un bærbat adeværat apærând pe acel ecran. Cum ar
fi arætat el în carne øi oase?

Oamenii au fost creafli dupæ chipul lui Dumnezeu, dar câfli dintre noi
înfleleg pe deplin ce înseamnæ lucrul acesta? În fond, de unde putem
cunoaøte cu adeværat chipul lui Dumnezeu? La început, Dumnezeu a
intenflionat ca fiecare bærbat, fiecare tatæ sæ reprezinte o reflectare a
caracterului divin al lui Dumnezeu øi ca orice copil sæ øtie cum este
Dumnezeu, uitându-se la tatæl lui. Din nefericire, dupæ ce pæcatul a intrat
în lume, aceastæ imagine a caracterului lui Dumnezeu a fost atât de
pervertitæ în cele mai multe cazuri, încât o comparaflie de genul celei de
mai sus a devenit inutilæ. Pentru a ne ajuta, Isus S-a fæcut om, pentru ca
noi sæ putem sæ cunoaøtem cum este Dumnezeu cu adeværat.

UN BÆRBAT ADEVÆRAT SAU UN PÆMPÆLÆU?
Bærbaflii care s-au întâlnit cu Isus au fost schimbafli, indiferent dacæ

L-au acceptat ca Mântuitor sau nu. Diavolul øi-a dat repede seama cæ,
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dacæ viafla lui Isus avea sæ fie træitæ cu acuratefle de cætre urmaøii Sæi, el
avea sæ piardæ multe dintre ideile false pe care le ræspândise. De aceea, el
a lucrat într-un mod foarte subtil pentru a-i face pe creøtini sæ evidenflieze
în exces unele dintre træsæturile de caracter ale lui Hristos, în timp ce
altele au fost ignorate.

Gândifli-væ puflin. Când cineva væ spune cæ trebuie sæ fifli “asemenea
lui Hristos”, ce imagine væ vine în minte? Væ gândifli la cineva care este
întotdeauna blând, amabil øi ræbdætor? La cineva care se stræduieøte sæ
placæ tuturor øi sæ evite disputele? Asta este imaginea pe care o aveam eu
în minte.

Am urmat o øcoalæ parohialæ, în care educaflia religioasæ era un subiect
asupra cæruia meditam zi de zi. Majoritatea picturilor øi imaginilor pe
care le-am væzut Îl prezentau pe Isus ca pe un om foarte blând – un om cu
o piele catifelatæ ca a unui bebeluø, cu un pær øi o barbæ perfect pieptænate,
ca sæ nu mai vorbim de trupul lui de bæieflel øi de træsæturile Lui sensibile.
Sunt sigur cæ artistul a avut cele mai bune intenflii atunci când a realizat
opera. Totuøi, imaginea generalæ a lui Isus nu era chiar aceea a unui bærbat
adeværat.

Când am început sæ studiez Biblia, am fost uimit øi încântat sæ îmi
dau seama cæ imaginea despre Isus cu care crescusem eu nu era una
echilibratæ øi cæ a fi asemenea lui Hristos înseamnæ øi a manifesta træsæturi
mai ferme. Am ajuns sæ Îl væd aøa cum este în realitate, un Bærbat adeværat,
unul cu muøchi øi tendoane, plin de curaj, tenacitate øi independenflæ
adeværatæ. Hristos nu a fost un pæmpælæu. A fost Bærbatul model.
Studiindu-L pe El øi pe bærbaflii care L-au cunoscut îndeaproape, am
desprins patru principii fundamentale ale adeværatei masculinitæfli – curajul,
integritatea, scopul vieflii øi dragostea. Desigur, adeværata masculinitate
înseamnæ mult mai mult decât aceste patru calitæfli; totuøi acestea schifleazæ
un contur în interiorul cæruia putem sæ creionæm detaliile de finefle.

PRINCIPIUL 1: UN BÆRBAT ADEVÆRAT ESTE CURAJOS
Puflini bærbafli au trebuit sæ facæ o alegere mai grea decât cea cu

care s-a confruntat Moise. Crescut øi educat sæ devinæ conducætorul
suprem al Egiptului într-un timp în care aceastæ nafliune conducea
lumea, el a ales în schimb sæ-øi uneascæ soarta cu aceea a câtorva

Un bærbat adeværat
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sclavi descurajafli øi încæpæflânafli (vezi Exodul cap. 2 øi 3.) Pentru asta
a avut nevoie de curaj!

A avut nevoie de curaj ca sæ ræspundæ chemærii lui Dumnezeu øi sæ
aleagæ “mai bine sæ sufere împreunæ cu poporul lui Dumnezeu decât sæ se
bucure de plæcerile de o clipæ ale pæcatului”. A avut nevoie de curaj ca sæ
socoteascæ “ocara lui Hristos ca o mai mare bogæflie decât comorile
Egiptului”5. A avut nevoie de curaj ca sæ conducæ o mulflime nedisciplinatæ
prin pustie øi sæ o învefle cæile Domnului.

Bærbafli, Dumnezeu are o chemare pentru fiecare dintre noi, aøa cum a
avut pentru Moise. Øi acea chemare se referæ în primul rând la oamenii
cei mai apropiafli nouæ – sofliile øi copiii noøtri. El ne cheamæ sæ ne
conducem familiile de la o træire mediocræ la o experienflæ plinæ de viaflæ.
Vrea sæ conducem aøa cum a fæcut-o øi Moise – sub îndrumarea Lui. Ne
cheamæ sæ ne conducem cæminele, astfel încât membrii familiei sæ øtie øi
sæ iubeascæ cæile Domnului.6

Este nevoie de curaj adeværat pentru a ræspunde acestei chemæri divine,
dar ar fi o prostie sæ nu o facem, pentru cæ alflii abia aøteaptæ sæ ne conducæ
familiile dupæ principiile lor øi din motive mai puflin onorabile. Designerii
vestimentari ne conduc familiile, iar acestea li se supun. Producætorii video
ne conduc familiile, iar acestea îi urmeazæ. Dependenflii de droguri, formafliile
muzicale øi faløii pæstori ne conduc familiile, iar acestea îi ascultæ.

De dragul familiilor noastre, trebuie sæ le conducem – nu ca sæ le
controlæm, ci pentru cæ ne pasæ de ele. Trebuie sæ le cerem membrilor
familiei noastre sæ træiascæ în conformitate cu standardele morale, sæ
urmeze niøte reguli øi linii de ghidare corecte – sæ fie responsabili acasæ,
sæ vorbeascæ respectuos, sæ se îmbrace adecvat, iar pærul lor sæ fie aranjat
în aøa fel, încât sæ reflecte un Dumnezeu sfânt. Dar ca sæ putem porunci
aceste lucruri, trebuie ca noi înøine sæ le træim. Nu putem impune ceea ce
noi nu træim.

BÆTRÂNUL JOHNSON

Îmi amintesc de vecinul nostru, bætrânul Johnson. Acest om avea niøte
mere care arætau la fel de bine pe cât ar fi trebuit sæ arate probabil øi cele

5 Evrei 11:24-26.
6 Vezi Geneza 18:19.
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din grædina Eden. Problema era cæ bætrânul Johnson îøi iubea merele atât
de mult, cæ nu ne dædea niciunul. Într-o zi, væzându-l cæ pleacæ cu maøina,
i-am spus prietenului meu: “Vino. A plecat. Hai sæ dæm o raitæ prin mærul
lui.” Nu øtiam cæ, de fapt, soflia lui era cea care plecase cu maøina.

Când ne-a væzut în pom, bætrânul Johnson a strigat la noi, iar noi am
særit imediat, intenflionând sæ fugim ca sæ ne scæpæm pielea! Nu øtiu cum
s-a fæcut, dar, dupæ ce am særit øi am aterizat pe pæmânt, o mânæ la fel de
puternicæ ca o creangæ de stejar bætrânæ øi noduroasæ m-a prins de guler,
øi omul acela mi-a dat câteva la fund, nu din mânie, ci din principiu. Øi nu
terminase încæ. M-a dus pânæ acasæ øi a sunat la uøæ. Când tata a deschis
uøa, a spus: “Domnule Hohnberger, l-am prins pe fiul dumneavoastræ
dând iama prin mærul meu”.

Tata l-a invitat înæuntru øi a aflat întreaga poveste. Øi øtifli ceva? Tata
i-a mulflumit omului! “Væ mulflumesc cæ mi-afli disciplinat fiul øi l-afli adus
acasæ, domnule Johnson. Dacæ îl mai prindefli vreodatæ fæcând aøa ceva,
avefli mânæ liberæ sæ-i dafli una la fund øi sæ-l speriafli bine!”

În timp ce omul se îndepærta pe aleea noastræ, am început sæ mæ tem
cu adeværat de ceea ce avea sæ mi se întâmple, pentru cæ tatæl meu era un
bærbat curajos øi øtiam cæ încæ nu terminase cu mine. Mæ gândeam cæ am
încurcat-o ræu de tot! Tata mi-a dat cea mai mare bætaie din viafla mea.
Mi-a dat-o pentru cæ greøisem. Mi-a dat-o pentru cæ mæ iubea øi pentru cæ
trebuia sæ învæfl care sunt adeværatele consecinfle ale unui comportament
ræu.

Imaginafli-væ aceeaøi situaflie astæzi. Acum, l-am da în judecatæ pe
domnul Johnson, i-am lua casa, i-am tæia mærul, iar micuflul Jimmy
Hohnberger ar sfârøi în închisoare pentru cæ “nimeni nu-i mai poate fline
în frâu pe bæiefli în zilele noastre”. Nu exagerez prezentând acest
deznodæmânt. Astæzi, marea majoritate a bærbaflilor din închisori au crescut
færæ sæ aibæ o figuræ paternæ în cæmin. Am fost binecuvântat sæ cresc într-o
comunitate în care “patriarhii” vecini nu se temeau sæ-i disciplineze pe micuflii
Jimmy Hohnberger. Fæceau acest lucru pentru cæ înflelegeau ce înseamnæ
bine øi ræu, datoria øi moralitatea, pentru cæ aveau curajul sæ stabileascæ
niøte limite øi sæ le impunæ de dragul celor pe care îi aveau în grijæ.

Pe de altæ parte, curajul e cel care îl va conduce pe un bærbat sæ-l
apere pe cel asuprit – aøa cum a fæcut Moise, instrumentul folosit de

Un bærbat adeværat
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Dumnezeu pentru a-i elibera pe sclavii israelifli din mâna asupritorilor
egipteni.

“SUNT ALÆTURI DE TINE!”
În 1964, la 15 ani, am intrat, ca boboc, la un liceu parohial. Poate cæ

acelora care m-au væzut vorbind în fafla a mii de oameni le e greu sæ-øi
imagineze cæ nu am fost un copil extrovertit. Eram liniøtit øi politicos, dar
aveam totuøi un fel de a fi ræutæcios. Îmi plæcea sportul øi jucam fotbal,
dar nu eram un atlet øi nici nu aveam o minte ascuflitæ. Eram un tip mediu,
care în general se pierdea în mulflime. Dar nu øtiu din ce cauzæ, profesorul
de istorie nu mæ plæcea deloc. Încercam sæ rezolv aceastæ problemæ pæstrând
liniøtea øi evitând conflictele.

Într-o zi, la oræ, profesorul scria pe tablæ, iar noi stæteam în bænci øi
priveam. Brusc, profesorul s-a întors øi a mormæit: “Jim Hohnberger, taci
din guræ!”

Trebuie sæ nu uitafli cæ în acel timp nicio autoritate nu era pusæ la
îndoialæ. Dar fusesem crescut cu un acut simfl al dreptæflii øi am ræspuns
politicos: “Nu am spus nimic, domnule!”

Fafla i s-a înroøit. “Am spus sæ taci!”
“Dar nu am spus niciodatæ nimic.”
În aceastæ øcoalæ, îfli dædeau una la fund cu un pantof sport mærimea

46 dacæ greøeai mai mult de douæ ræspunsuri la testul de religie. Øtiam de
un alt elev al cærui brafl fusese rupt când unul dintre “frafli” se supærase øi
îl izbise de vestiare. Mi-am dat seama cæ aø putea avea aceeaøi soartæ
când acest profesor de istorie, domnul Frances, a venit întins spre mine,
mi-a trântit cærflile de pe bancæ øi m-a prins de cæmaøæ. M-a ridicat de pe
podea øi m-a trântit cu spatele de tablæ øi a început sæ mæ loveascæ cu
capul de tablæ. Bærbatul era solid øi dur. Preda istorie, dar era øi antrenor
de lupte. Nu puteam sæ mæ lupt cu el de la egal la egal pentru cæ aø fi
pierdut, dar cu siguranflæ nu aveam de gând sæ accept sæ fiu atacat pe
nedrept, aøa cæ mi-am împins genunchiul cu putere într-o anumitæ zonæ a
corpului sæu. A scos un flipæt de uimire øi s-a præbuøit pe podea. Am fugit
sæ-mi scap viafla – tofli cei aproape cinci kilometri pânæ acasæ. Pânæ sæ
ajung, directorul o sunase deja pe mama, iar tata se întorcea de la serviciu.
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Tata a ajuns øi mi-a spus: “Jim, spune-mi adeværul”. Aøa cæ i-am spus
ce se întâmplase, cæ doborâsem un profesor øi cæ probabil toatæ øcoala
vorbea despre acest lucru. “Nu-fli face griji”, m-a asigurat. “Voi fi alæturi
de tine tot timpul, pânæ vom ieøi din încurcætura asta.” S-a uitat la capul
meu øi mi-a spus sæ mæ urc în maøinæ. M-a dus sæ mæ vadæ bætrânul doctor
Hildebrand.

Doctorul mi-a examinat capul øi s-a îngrozit. “A fost atac în toatæ
regula”, i-a spus acesta tatælui meu. “Are o contuzie øi un cucui în spatele
capului de mærimea unui ou de gâscæ. A fost un atac direct øi voi depune
mærturie într-o curte de judecatæ pentru acurateflea diagnosticului meu. Ai
putea omorî pe cineva aøa!”

Tata i-a mulflumit øi a concluzionat: “Nu cred cæ se va ajunge pânæ
acolo. Cred cæ vom rezolva aceastæ problemæ la consiliul profesoral de
disearæ!” Tata pærea foarte încrezætor. Îmi tremurau picioarele în acea
searæ când am luat parte la consiliu. Mæ simfleam foarte mic în acea salæ
de conferinfle plinæ de bærbafli îmbræcafli în robe preofleøti. Totul la ei
transmitea putere øi control. Ca øi cum mi-ar fi citit gândurile, tata mi-a
øoptit în ureche. “Nu-fli face griji. Sunt alæturi de tine.”

Când profesorul de istorie a început sæ vorbeascæ, am început sæ mæ
întreb ce ar fi putut face tata. Acest profesor stætea în fafla consiliului øi
minflea cu neruøinare în legæturæ cu ceea ce se întâmplase cu adeværat.
Când a terminat de vorbit, a venit øi rândul meu, iar eu eram îngrozit.
M-am uitat la tatæl meu øi parcæ am luat putere de la el, øi astfel mi-am
îndreptat umerii øi m-am adresat consiliului calm øi liniøtit – exact invers
decât mæ simfleam în interior. Chiar øi profesorul de istorie øtia cæ varianta
mea era cea adeværatæ. A venit spre mine, s-a aøezat în fafla mea øi a început
sæ mæ înghionteascæ în piept, încet la început, dar apoi îndeajuns de tare
încât sæ mæ facæ sæ mæ clatin, în tot acest timp repetând cu o voce agitatæ:
“Mincinosule! Mincinosule! MINCINOSULE!”

Nu am idee cât de mult ar fi putut continua aceastæ situaflie, pentru cæ
tata, liniøtitul øi modestul Henry Hohnberger, s-a ridicat în picioare, cu
tofli cei 1,73 m ai lui. Cu toate cæ avea doar 68 kg, l-a apucat pe profesor
de guler øi i-a spus sæ stea jos – altfel! Apoi a început sæ vorbeascæ. Aø
vrea sæ-mi aduc aminte în întregime øi sæ apreciez tot ce a spus, dar eram
prea îngrozit.

Un bærbat adeværat
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Tata era în mod normal un german stoic, liniøtit, dar nu øi în ziua
aceea. “Domnilor care facefli parte din consiliul øcolar”, a început el,
“aceastæ situaflie nu a apærut pentru cæ profesorul dumneavoastræ øi-a
pierdut controlul, deøi i-am væzut cu toflii temperamentul desfæøurându-se
în fafla noastræ. Acest lucru s-a întâmplat pentru cæ dumneavoastræ,
domnule director, afli permis ca lucrurile sæ ia amploare. Chiar afli încurajat
o stare de fapt care le permite profesorilor dumneavoastræ sæ conducæ
prin intimidare øi forflæ brutæ. Sunt în acest oraø de prea mult timp pentru
a nu avea cunoøtinflæ de alte acte de violenflæ comise de membrii facultæflii
împotriva studenflilor. Acum, unul dintre profesorii dumneavoastræ mi-a
atacat øi rænit fiul. Acest lucru se întâmplæ pentru cæ felul în care conducefli
este de asemenea manieræ, încât profesorilor nu le este teamæ cæ ar putea
fi disciplinafli sau de oricare alte consecinfle, øi deøi s-ar putea ca tofli sæ fifli
bærbafli care øi-au dedicat viafla preofliei, cu siguranflæ nu v-afli predat-o lui
Dumnezeu. Dumneavoastræ, ca membri ai consiliului, avefli obligaflia sæ
reprimafli acest tip de comportament øi nu avefli cum sæ facefli asta
mustrându-l pe acest profesor. Vefli opri acest tip de comportament
îndepærtând persoana care este cu adeværat responsabilæ, iar aceasta este
directorul. El este cel care dæ tonul în øcoalæ. Profesorii dumneavoastræ se
comportæ aøa cum o fac pentru cæ cineva i-a încurajat. Putefli încheia cu
aceastæ problemæ chiar acum, în aceastæ searæ.”

Am fost øocat când tata a cerut capul directorului, dar øi mai øocat
când acesta a demisionat pe loc, recunoscând cæ tot ceea ce spusese tatæl
meu era adeværat. Consiliul a hotærât cæ tata avea dreptate. Profesorii
acflionaseræ pur øi simplu aøa cum li se permisese s-o facæ. În loc sæ-l
concedieze pe profesorul de istorie, consiliul l-a disciplinat în mod oficial.

Am ieøit de la acea întâlnire øtiind cu siguranflæ cæ tatæl meu era cel
mai curajos bærbat din lume. Aceasta nu era varianta hollywoodianæ a
curajului, ci adeværatul curaj: un bærbat singur, ferm în convingerile sale,
luându-le apærarea celor færæ apærare. Øi doar în astfel de situaflii, când
adeværatul curaj este exersat, un bærbat devine un bærbat adeværat.

ANTI-CULTURÆ

Un bærbat îøi exerseazæ curajul când lasæ deoparte jucæriile copilæriei
øi devine conducætorul, patriarhul cæminului sæu, preotul familiei, cel care
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îi susfline øi îi protejeazæ pe tofli cei care se aflæ în grija lui. Este nevoie de
curaj pentru cæ asta înseamnæ sæ alegi sæ fii diferit de practic tofli ceilalfli
bærbafli pe care îi cunoøti. Dacæ bærbaflii ar face aøa, în familiile øi bisericile
noastre ar fi o redeøteptare puternicæ.

Adeværatul curaj nu este caracterizat în primul rând prin fapte eroice,
pe care lumea sæ le vadæ. Adeværatul curaj se descoperæ în sute de fapte
tæcute, consecvente, fapte care ne fac eroi în ochii sofliilor øi copiilor noøtri.
Este nevoie de curaj, pentru cæ este foarte posibil sæ fii nevoit sæ-fli croieøti
tu singur un drum, neavând nici un exemplu pe care sæ-l urmezi. Este
nevoie de curaj pentru a-fli petrece seara jucându-te cu copiii tæi în timp ce
tofli ceilalfli lucreazæ, se uitæ la televizor sau navigheazæ pe internet. Este
nevoie de curaj pentru a face din familia ta prioritatea numærul unu. Este
nevoie de curaj sæ træieøti zi de zi doar pentru a le fi lor bine. Este nevoie
de curaj pentru a înainta având împotrivæ normele pe care le impun
societatea øi biserica.

Când Dumnezeu mi-a arætat cæ nu eram un bærbat adeværat în ochii
Lui, mi-am dat seama cæ trebuia sæ-mi schimb în mod drastic felul în care
îmi conduceam viafla. Mai pe scurt, Sally øi cu mine am hotærât sæ vindem
o afacere profitabilæ în suburbiile Wisconsinului, sæ læsæm deoparte
capcanele succesului exterior øi sæ ne mutæm într-o cabanæ simplæ, din
buøteni, în sælbæticia nord-vestului Montanei. Am vrut sæ ducem la capæt
un experiment complet, pentru a vedea dacæ creøtinismul ne servea la
ceva acolo unde conta cu adeværat – în inimile øi în cæminul nostru. Acest
lucru a cerut curaj – mai mult decât trebuise sæ dau dovadæ vreodatæ mai
înainte.

Afli auzit de “miøcarea anti-culturæ“7. Ei bine, a fi un bærbat adeværat
este adeværata anti-culturæ. Acfliunile noastre erau contrare opiniilor
prietenilor noøtri, ale familiilor noastre, ale bisericii. Mulfli au înfleles greøit
nu doar faptele, dar øi motivele noastre. Este nevoie de curaj pentru a
suporta situaflii de acest fel. Dar curajul de a sta pe poziflii de unul singur
în ceea ce priveøte convingerile mele era o moøtenire de la tata, o moøtenire
pe care øi eu am încercat sæ le-o transmit mai departe bæieflilor mei. Este
nevoie de curaj pentru a fi diferit – nu doar de dragul de a fi diferit, ci de

7 O culturæ, cum a fost cea a tinerilor din America anilor 1960-1970, caracterizatæ de un
stil de viaflæ opus culturii predominante.

Un bærbat adeværat
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dragul de a gæsi acel ceva pe care societatea l-a pierdut cu totul din vedere
øi faflæ de care multe biserici par oarbe.

Moise a dat dovadæ de acest gen de curaj øi nu i-a pærut ræu. Dacæ
Moise ar fi ales sæ devinæ faraon al Egiptului, unde ar fi ajuns acum? Este
foarte probabil cæ el ar fi devenit o mumie înmormântatæ sub o piramidæ
sau expusæ într-un muzeu. Moise a avut curajul sæ accepte chemarea divinæ,
øi unde este el acum? Este unul dintre oamenii cei mai mari ai lui Dumnezeu
din toate timpurile.

PRINCIPIUL 2: UN BÆRBAT ADEVÆRAT DÆ DOVADÆ DE INTEGRITATE
Integritate înseamnæ pur øi simplu onestitate øi verticalitate. Înseamnæ

felul în care te comporfli cu alflii atunci când nu te vede nimeni. Mulfli
dintre noi nu au fost crescufli pentru a înflelege øi a træi adeværata integritate.

La fel era øi Zacheu. Era un colector de taxe care îøi cæptuøea
buzunarele în mod regulat prin câøtiguri necinstite. Nimeni un avea
încredere în el – chiar nimeni! Asta pânæ sæ-l cunoascæ pe Isus. Zacheu
ajunsese la convingerea cæ dorea sæ fie un bærbat adeværat, cu o integritate
autenticæ. Tofli ceilalfli râdeau de el øi îl evitau. Dar nu øi Isus! El a citit
adeværatele intenflii ale lui Zacheu øi i-a arætat cum sæ-øi redobândeascæ
integritatea pierdutæ. Dumnezeu a fæcut acelaøi lucru øi pentru mine øi îl
va face øi pentru tine!

PREfiUL MARE AL UNEI EXISTENfiE MICI

Træiam deja de câfliva ani în sælbæticie øi începusem sæ înflelegem cum
funcflioneazæ cu adeværat creøtinismul, când am avut ocazia sæ ne întoarcem
în Appleton, Wisconsin, sæ ne vizitæm pærinflii. În timp ce eram acolo,
Domnul mi-a arætat cæ trebuia sæ mæ confrunt cu ceva din trecutul meu.
Imediat am simflit cum inima opunea rezistenflæ. “Doamne, nu vreau sæ
fac acest lucru. Asta a fost cu mulfli ani în urmæ. Voi fi foarte stânjenit.”
Øtiam cæ trebuia sæ mæ ocup de acel lucru, dar, spre mâhnirea mea,
Dumnezeu nu terminase încæ cu mine. El mi-a spus: “Øi, Jim, vreau sæ-i
iei øi pe bæiefli cu tine.”

La acea vreme, bæieflii mei aveau zece, respectiv opt ani, iar Dumnezeu
mi-a arætat foarte clar cæ ei ar putea învæfla din experienfla mea o lecflie
despre ce înseamnæ sæ fii un bærbat adeværat. Nu mæ læsa inima sæ le spun
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nici lor øi nici sofliei mele despre ce aveam de gând sæ fac. Am mers cu
maøina pânæ la H. C. Pranges & Company, supermarketul din oraøul meu
natal. Tot drumul pânæ acolo m-am luptat cu gândul de a întoarce maøina
øi de a uita de idee, dar când am ajuns la magazin, chiar primul loc de
parcare de lângæ uøæ era liber. Ca øi cum Dumnezeu ar fi aranjat ca totul
sæ fie cât mai uøor pentru mine, astfel încât sæ nu mæ ræzgândesc.

Pânæ sæ ne dæm jos din maøinæ, le-am spus bæieflilor: “Nu punefli
întrebæri, nu spunefli nimic. Suntefli pe punctul de a afla cât de mare este
costul unei existenfle mici. Când ne vom întoarce la maøinæ, putefli sæ
întrebafli ce vrefli.” Nu aveau nici cea mai vagæ idee despre ceea ce se
întâmpla. Øi Sally era nedumeritæ, dar era bucuroasæ sæ mæ lase sæ desfæøor
tot ce aveam în gând.

În curând ne gæseam în fafla managerului, o femeie obiønuitæ cu plângeri
øi probleme, iar în cameræ plutea un aer de neliniøte øi tensiune. Femeia a
încercat sæ zâmbeascæ øi a întrebat politicos: “Øi ce pot face pentru
dumneavoastræ, domnule ...” “Hohnberger”, am ræspuns eu.

“A, da, domnul Hohnberger.”
“Doamnæ, când aveam 14 ani, am furat un pulover din magazinul

dumneavoastræ. Øtifli, era o fatæ pe care voiam s-o impresionez øi nu aveam
bani sæ-l cumpær. Øtiam cæ nu fæceam un lucru bun, dar tot l-am fæcut. De
atunci, am devenit creøtin øi Dumnezeu mi-a cerut sæ-mi îndrept greøeala.
Iatæ un cec cu care vreau sæ plætesc puloverul.”

Ea s-a uitat la cec øi a spus: “Domnule Hohnberger, puloverele nu
costau atât în 1963… nu costæ atât nici azi!”

“Avefli dreptate, dar magazinul dumneavoastræ a fost privat de dobânda
pe care banii de pe acel pulover ar fi adus-o în tofli aceøti ani.”

“Ei bine, nu væ vom da în judecatæ.”
Sæ mæ dea în judecatæ! Nu mæ gândisem niciodatæ la asta! Dacæ mi-a

væzut gura cæscatæ, nu a arætat acest lucru, pentru cæ femeia a continuat:
“Nu øtiu ce sæ zic. De 30 de ani lucrez în comerfl øi nimeni nu a fæcut ce
facefli dumneavoastræ. Nu sunt creøtinæ, dar væ apreciez pentru integritatea
de care dafli dovadæ în a îndrepta greøelile din trecut.”

Când ne-am întors la maøinæ, bæieflii erau mufli de uimire. Nu se
gândiseræ niciodatæ cæ tatæl lor ar fi putut face aøa ceva. Le-am explicat:
“Bæiefli, l-am gæsit pe Isus, iar El mæ cheamæ sæ duc o viaflæ integræ. Voi

Un bærbat adeværat
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avefli øansa sæ væ începefli vieflile cu un cazier relativ curat, dar eu trebuie
sæ îmi îndrept trecutul. Idealul lui Dumnezeu pentru noi este sæ avem ‘un
cuget curat înaintea lui Dumnezeu øi înaintea oamenilor’, aøa cum stæ
scris în Faptele Apostolilor 24:16. Tocmai afli aflat cât de mare este preflul
unei existenfle mici. Sæ nu facefli niciodatæ compromisuri cu voi înøivæ,
aøa cum am fæcut eu. Nu meritæ.”

Credeam cæ integritatea e o træsæturæ de caracter cu care te naøti, dar
nu este aøa. Integritatea se dezvoltæ pe parcursul unei viefli în care facem
alegeri øi este mai scump de obflinut øi de pæstrat decât casele, pæmânturile
sau oricare dintre celelalte jucærii de care bærbaflii sunt atraøi. Læudat fie
Domnul cæ, indiferent de câte ori am eøua, ne putem întoarce, øi, prin
Hristos, putem redobândi integritatea pe care Dumnezeu a intenflionat s-o
avem de la început.

ÎNDREAPTÆ LUCRURILE

Dupæ întâmplarea din supermarket, ne-am întors acasæ la pærinflii mei.
Gândurile mele s-au îndreptat spre o altæ zi de când aveam eu 15 ani. Era
primævaræ, iar familia mea lua masa, eveniment ce, în casa noastræ,
constituia un moment de pærtæøie, în care ne povesteam întâmplærile de
peste zi. Discuflia trecea de la un subiect la altul øi, în cele din urmæ, a
ajuns la umidificatorul care fusese instalat cu o toamnæ în urmæ pentru a
compensa efectele deshidratante ale cældurii artificiale. Mama a comentat:
“Umidificatorul a fost aøa o binecuvântare în iarna care tocmai a trecut.”

Tatæl meu øi-a ridicat ochii din farfurie øi a întrebat: “Bernice, noi am
plætit acel umidificator?”

“Acum, cæ veni vorba, nu cred sæ-l fi plætit.”
“Sunt øase luni de atunci, cred cæ au uitat sæ ne cearæ banii.”
“Se pare cæ ne-am ales cu un umidificator pe gratis”, am strigat eu.

Mæ luptam încæ cu propriile idei despre bine øi ræu. Furasem puloverul cu
un an în urmæ, iar acum un umidificator gratuit îmi pærea un noroc chior
– cel puflin pânæ când am væzut dezamægirea de pe fafla tatælui meu. Nu a spus
nimic, ci s-a sculat de la masæ, a cæutat un numær de telefon øi a sunat.

“Henry Hohnberger la telefon. Ne-afli instalat un umidificator toamna
trecutæ øi nu cred cæ ne-afli luat banii pe el… da, aøa este… corect. Aceasta
este adresa. Cum adicæ departamentul de service nu a predat fiøa de lucru?
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Væ asigur cæ lucrarea a fost terminatæ… Da, aøa ar fi bine. Væ voi trimite
mâine un cec.”

Nu voi uita niciodatæ ce a spus în timp ce se aøeza la masæ. “Jimmy,
nu vei înainta niciodatæ pægubind pe altul. Nu vei depæøi pe nimeni. La
sfârøitul vieflii, ai nevoie sæ øtii cæ ai tratat pe toatæ lumea corect. Dacæ nu
ai aceastæ siguranflæ, eøti doar pe jumætate bærbat.”

Tata mi-a læsat o moøtenire. Dacæ tofli am fi mæsurafli dupæ standardul
integritæflii, unde ne-am situa – am fi o jumætate de bærbat, un sfert, sau
n-am mai fi bærbafli deloc? Cu toflii am eøuat în ceea ce priveøte relafliile cu
ceilalfli; tofli am greøit. Dar în Hristos ne putem îndrepta øi putem deveni
adeværafli bærbafli integri.

PRINCIPIUL 3: UN BÆRBAT ADEVÆRAT ARE UN SCOP ÎN VIAfiÆ

Dacæ existæ vreo întâmplare în Biblie despre un scop în viaflæ aparent
zædærnicit, øi totuøi împlinit cu adeværat, atunci aceasta este cea a lui Iosif!
Imaginafli-væ sæ fifli în acelaøi timp fiul preferat øi fratele urât, iar apoi sæ
væ trezifli brusc sclavul lui Potifar. Ce mai viaflæ – greu sæ mai gæseøti un
scop în viaflæ. Tatæl sæu îl pregætise sæ fie capul familiei, dar planurile
acelea fuseseræ næruite. Cum se mai puteau împlini acum toate acele vise
pe care Dumnezeu i le dæduse? Iosif avea de ales: putea deveni înverøunat
sau putea avea credinflæ.

Iosif a ales sæ se încreadæ în Dumnezeu în mijlocul acestor împrejuræri
devastatoare. Astfel, el a fæcut tot ce a putut mai bine în orice i s-a
încredinflat. Acesta este secretul care a dat un scop vieflii lui Iosif indiferent
unde s-a aflat – fie cæ a fost cortul lui Iacov, casa lui Potifar, închisoarea
regalæ sau palatul faraonului. Zi de zi, oræ de oræ, Iosif s-a stræduit sæ
îndeplineascæ cât mai bine orice slujbæ care îi era încredinflatæ, crezând cæ
Dumnezeu îi conduce viafla øi cæ El îi pusese în cale acea slujbæ, mulflumit
fiind sæ lase lucrarea mæreaflæ, aceea de a gæsi scopul vieflii lui, în mâinile
lui Dumnezeu. Øi, datoritæ atitudinii lui Iosif, Dumnezeu s-a folosit de
sclavie øi de închisoare ca de o øcoalæ în care l-a pregætit pe Iosif sæ devinæ
prim-ministrul Egiptului!

Câfli dintre noi ar alege acest program educaflional? Îndræznesc sæ spun
cæ niciunul – dar, când Iosif a reflectat asupra lui mai târziu, a putut spune
cæ, în timp ce alflii i-au vrut ræul, Dumnezeu i-a dorit binele.

Un bærbat adeværat
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MÆSUfiA CU NISIP

Începutul unei astfel de viefli este înspæimântætor, pentru cæ înseamnæ
sæ-fli încredinflezi viafla, viitorul øi tot ce ai în mâinile Altcuiva, atunci
când nu øtii cum se va termina totul. Aoleu! Înseamnæ cæ Altcineva îfli
controleazæ destinul! Totul pare înfricoøætor pânæ îfli dai seama cæ acest
Altcineva este mai demn de încredere decât tine, cæ planul Lui pentru viafla ta
este mai extins decât ai putea tu visa vreodatæ øi cæ El are o capacitate
supranaturalæ de a întoarce chiar øi cele mai rele situaflii în favoarea ta.

Când Sally øi cu mine am descoperit acest lucru, am fæcut din el marea
temæ a vieflii noastre, dar asta nu s-a întâmplat peste noapte. Într-o anumitæ
perioadæ a vieflii mele eram foarte antrenat în alergarea dupæ imaginar.
Acesta reprezintæ contrafacerea diavolului pentru adeværatul scop al vieflii.
Aproape toatæ lumea are un astfel de scop, dar majoritatea oamenilor
urmæresc un miraj, un mit care te conduce mereu øi mereu øi se evaporæ
întotdeauna înaintea ochilor tæi. Domnul mi-a arætat cæ, asemenea lui Iosif,
aveam sæ-mi gæsesc adeværatul scop al vieflii atunci când aveam sæ mæ
încred în El øi sæ caut sæ îndeplinesc cu credincioøie orice lucrare pe care
o aveam de fæcut.

Pentru mine asta însemna sæ-mi reafirm rolul de conducætor al familiei.
Însemna sæ servesc nevoilor reale ale sofliei mele øi sæ îndeplinesc dorinflele
cele mai profunde ale fiilor mei. Acest lucru era mult mai greu de fæcut
decât sæ le acord sprijinul meu financiar, aøa cum fæcusem întotdeauna
pânæ atunci. Însemna sæ-mi controlez cuvintele atunci când vorbeam cu
soflia mea. Însemna sæ devin tovaræøul de joacæ al copiilor mei, øi recunosc
cæ nu-mi plæcea întotdeauna. Eram un om de afaceri obiønuit sæ negociez
øi sæ aduc profit. Acum mæ regæseam întrebându-mæ ce scop anume
împlineam atunci când stæteam la mæsufla cu nisip øi mæ jucam cu
maøinuflele împreunæ cu bæieflii mei. Îmi amintesc cæ atunci Îl întrebam pe
Dumnezeu: Acesta sæ fie cu adeværat motivul pentru care m-ai chemat de
la urmærirea importantelor mele visuri?

Dumnezeu mi-a adus aminte de Iosif øi de cum marile lui aøteptæri au
fost aparent îngropate sub acele împrejuræri dure, obiønuite øi lipsite de
sens. “Jim”, mi-a spus El atunci, “aceasta este lucrarea pe care fli-am
încredinflat-o acum. O vei aduce la îndeplinire cu credincioøie øi îfli vei
încredinfla viitorul în mâinile Mele?”
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Aøa cæ m-am aøezat la mæsufla de nisip øi m-am jucat, øi în cele din
urmæ am væzut planul lui Dumnezeu cu viafla mea. Trebuie sæ øtifli cæ eu
sunt, prin naøtere, un german încæpæflânat. Atunci, nu mi-am dat seama
cât din spiritul lui Hitler era în mine. Totuøi, Dumnezeu putea sæ vadæ øi
mæ trecea printr-un program de învæflare menit sæ-l supunæ pe “Hitler” øi
sæ-l nascæ pe “Luther”. Era un program bun. Pe mæsuræ ce Dumnezeu m-a
læsat sæ mæ confrunt din nou øi din nou cu propria-mi atotsuficienflæ, am
început sæ væd cæ El avea o cale mai bunæ decât m-aø fi putut gândi eu
vreodatæ. Sub îndrumarea Lui, am câøtigat inimile fiilor mei øi sunt aproape
de ei chiar øi astæzi, deøi amândoi au trecut cu mult de douæzeci de ani.
Soflia mea a ræmas încæ dragostea vieflii mele, iar cæsnicia noastræ este
puternicæ øi împlinitæ. La acel moment, nu aveam de unde sæ øtiu cæ aveam
sæ îndeplinim o slujbæ care sæ atingæ inimile oamenilor din întreaga lume,
dar ceea ce facem noi astæzi este o consecinflæ directæ a faptului cæ am
învæflat sæ umblæm cu Dumnezeu, sæ ne reînvioræm cæsnicia øi sæ ne refacem
legæturile familiale – timpul pe care l-am petrecut lângæ mæsufla cu nisip.

Dacæ îfli însuøeøti aceastæ viziune asupra vieflii, dacæ eøti dispus sæ
caufli profunzimile planului lui Dumnezeu pentru viafla ta, øi dacæ Îi
încredinflezi viitorul, atunci Dumnezeu poate sæ dezvolte planurile Sale
pentru viafla ta. Astfel, vei avea mai multæ satisfacflie øi mai multæ aventuræ
adeværatæ decât ai fi putut tu inventa de unul singur.

Ne gæsim adeværatul scop al masculinitæflii atunci când învæflæm “sæ
nu ne mai încredem în om, în ale cærui næri nu este decât suflare: cæci ce
prefl are el?”8 Acest lucru înseamnæ mai mult decât a evita sæ urmæm
exemplul altor bærbafli. Înseamnæ cæ nu te pofli încrede în propria inteligenflæ
øi înflelepciune. Dacæ vrei sæ te încrezi cu totul în Dumnezeu, nu-fli pofli
scrie propriul scenariu cu privire la locul unde vrei sæ fii, sau ce vrei sæ
faci, ori cum vrei sæ se petreacæ totul. Dumnezeu nu rezolvæ lucrurile aøa
cum o facem noi. Lui îi plac neobiønuitul, întorsæturile ciudate pe care le
iau evenimentele øi finalurile-surprizæ, miraculoase, care sæ ne lase plini
de uimire øi de mirare în fafla planurilor Sale perfecte, astfel încât chiar øi
ræul care este adus asupra noastræ de alflii sæ fie întors pentru a lucra în
favoarea noastræ.

8 Isaia 2:22.

Un bærbat adeværat
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Am ajuns la concluzia cæ pentru a duce cu adeværat o viaflæ plinæ de
sens, nu trebuie ca eu sæ fiu la cârma ei. Trebuie doar sæ ajung sæ-L cunosc
øi sæ-L iubesc pe Cel care o conduce. Este liniøtitor sæ øtii cæ ceea ce se
întâmplæ în viafla ta se întâmplæ doar pentru cæ Dumnezeu a planificat sau
a permis. Nu pot descrie în cuvinte pacea pe care o simt øtiind cæ ceea ce
Dumnezeu îmi pune în faflæ într-o zi este de fapt voinfla Lui pentru mine,
iar eu trebuie sæ fac cât mai bine acel lucru, indiferent cât de important
sau de banal ar fi.

PRINCIPIUL 4: UN BÆRBAT ADEVÆRAT MANIFESTÆ DRAGOSTE
Templul din Ierusalim ar fi trebuit sæ fie cel mai sacru loc de pe pæmânt,

un loc unde oamenii sæ vinæ pentru a-L cunoaøte pe Dumnezeu, sæ înfleleagæ
lucrarea Lui în viafla lor øi sæ I se închine. Dar în zilele lui Isus, menirea
originaræ a templului fusese pierdutæ din vedere, iar acesta ajunsese un
târg de vite gælægios. Târguielile cu voce tare pentru preflul animalelor de
sacrificiu se luau la întrecere cu zornæitul monedelor. Vacile mugeau.
Oile behæiau. Porumbeii gângureau. Era o adeværatæ hærmælaie! Øi nimeni
nu pærea sæ aibæ curajul sæ facæ ceva în aceastæ privinflæ. Nimeni, cel puflin
pânæ sæ aparæ Isus.

Imaginafli-vi-L numai. Era un bærbat în floarea vârstei – un meøteøugar
priceput, atletic, cu pielea tæbæcitæ, care tocmai îøi începuse misiunea
publicæ. A intrat în templu færæ sæ-l øtie øi sæ-l recunoascæ nimeni, un om
simplu dintr-un oraø necunoscut. Din punctul de vedere al “oamenilor
importanfli”, El nu era decât un necioplit de la flaræ. Nu avea nici recomandæri,
nici grade, nicio funcflie øi nicio autoritate, cel puflin la prima vedere.

Dar Isus era un bærbat adeværat. Ochii Lui au privit întreaga scenæ –
schimbætorii de bani øi vânzætorii de vite fæcând profit de pe urma dragostei
lui Dumnezeu; preoflii lipsifli de inimæ care se mândreau cu religia lor
superioaræ, în timp ce le lipsea compasiunea pentru oamenii în suferinflæ;
øi forme exterioare de închinare flinute pânæ la litera legii, færæ a fi înflelese
cu adeværat. Isus a væzut cæ ceva trebuia fæcut øi cæ Dumnezeu Îl chema
pe El sæ o facæ.

Aøa cæ s-a ridicat øi a poruncit: “Ridicafli acestea de aici øi nu facefli
din casa Tatælui Meu o casæ de negustorie.”9 Ca sæ se asigure cæ este bine
9 Ioan 2:16.
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înfleles, a luat un bici øi i-a alungat de acolo. Le-a dærâmat tarabele øi le-a
trântit banii pe pavajul de marmuræ. Nimeni nu a îndræznit sæ-I punæ la
îndoialæ autoritatea. Tofli au fugit – funcflionari, preofli, negustori øi
vânzætori de vite, împreunæ cu animalele lor. În cele din urmæ, templul a
devenit un loc liniøtit øi plin de pace. Aceia care au ræmas – cei cu inima
curatæ – s-au adunat în jurul lui Isus, iar El a început sæ le slujeascæ.

În cele din urmæ, cei alungafli s-au oprit din fugæ øi au început sæ se
întrebe cum de îi permiseseræ unui “nimeni” sæ îi dea afaræ din templu.
Strecurându-se înapoi în templu, îl væd pe Isus fæcând exact ceea ce ei ar
fi trebuit sæ facæ. Totuøi, din nefericire, în loc sæ recunoascæ cu umilinflæ
faptul cæ un lucru bun a fost îndeplinit øi sæ-øi reia adeværata lor slujbæ, ei
au devenit duømanii cei mai înverøunafli ai lui Isus. I-au fæcut viafla cât au
putut de grea øi au încercat prin toate mijloacele sæ-L discrediteze. Ba
chiar au øi complotat sæ-L omoare.

Trei ani øi jumætate mai târziu, Isus se aflæ pe Muntele Mæslinilor,
privind la templu. Este înconjurat de o mare mulflime de adepfli, iar opinia
publicæ Îi este favorabilæ. De fapt, poporul vrea sæ-L punæ rege. Acum,
chiar cæ putea sæ-øi punæ criticii la punct – iar frica lor cea mai mare era cæ
asta va øi face. În schimb, El plânge – dupæ pærerea mea, nu doar cu
câteva lacrimi tæcute, ci cu suspine care îfli frângeau inima. Mulflimea miratæ
pare sæ nu înfleleagæ. Este o zi de bucurie! De ce plânge?

Cum ar fi putut sæ le explice marea dorinflæ din sufletul Lui de a curæfli
nu doar templul din Ierusalim, ci øi templul inimii oamenilor din poporul
Sæu? Cum ar putea ei sæ înfleleagæ chinul prin care El trecea væzându-i cæ
refuzæ plini de încæpæflânare singurul remediu care avea sæ-i salveze din
starea lor de moarte? Cum sæ-i facæ sæ vadæ cæ timpul lor de har era pe
sfârøite? Cum putea sæ-i lase aøa?

Isus a avut curajul, integritatea øi un scop dirijat de Dumnezeu atunci
când a acflionat la templu. A fost ferm, statornic, dârz în a-øi îndeplini
datoria. Dar, o, ce dragoste avea pentru poporul Sæu! Ce milæ profundæ
simflea pentru ei! Cu câtæ blândefle s-a purtat cu cei cu inima curatæ! Cât
de arzætor a stæruit pe lângæ cei încæpæflânafli!

Bærbaflii adeværafli dau pe faflæ dragoste. Ei simt nevoile profunde ale
celorlalfli. Ei plâng. Isus nu a plâns doar pentru poporul Sæu, ci øi pentru
bunul Sæu prieten Lazær. Bærbaflii adeværafli au cu adeværat sentimente øi

Un bærbat adeværat
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nu se tem sæ øi le exprime, nu se îngrijoreazæ dacæ ceilalfli îi væd cæ sunt
vulnerabili.

O NOAPTE PLINÆ DE LACRIMI

Nu voi uita de noaptea în care am plâns tot timpul. Tatæl meu murea
de emfizem. Din adolescenflæ fumase Lucky Strikes, iar acum era dependent
de oxigen 24 de ore din 24. Am fost în vizitæ acasæ øi l-am gæsit într-o
stare destul de proastæ. Tata øi-a dat seama de starea în care se afla øi ne-a
cerut sæ îi respectæm dorinfla de a nu-l conecta la niciun aparat care sæ-i
prelungeascæ viafla.

În ziua în care m-am întors la Montana, fratele meu m-a sunat sæ-mi
spunæ cæ îl gæsiseræ pe tata inconøtient pe podea în acea dimineaflæ. Au
sunat la salvare, serviciul de urgenflæ l-a preluat, iar tata ajunsese conectat
la un ventilator. Doctorul i-a anunflat pe membrii familiei mele de starea
gravæ în care se gæsea tata øi le-a prezentat opfliunile. Fratele meu voia sæ
øtie øi pærerea mea.

Trebuia sæ iau o hotærâre – una dintre cele mai grele hotærâri din viafla
mea. Pe de o parte, voiam sæ respect dorinfla tatælui meu de a-l læsa sæ
moaræ liniøtit. Pe de altæ parte, tocmai petrecusem câteva zile cu el –
bærbatul care m-a bætut pentru cæ am furat mere, bærbatul care a stat alæturi
de mine în fafla consiliului profesoral, bærbatul care, într-o manieræ simplæ,
care sæ nu atragæ atenflia, îmi dæduse o parte importantæ a moøtenirii
preflioase despre ce înseamnæ un bærbat adeværat – øi øtiam în adâncul
inimii cæ acest bærbat, tatæl meu, nu era gata sæ moaræ. Asta nu înseamnæ
cæ puteam sæ-i citesc gândurile, doar cæ, aøa cum îl øtiam eu pe tata, îmi
dædeam seama cæ nu încheiase încæ socotelile cu Dumnezeu. Fratele meu
îmi aøtepta hotærârea øi, fie cæ îl credeam pregætit sau nu pe tata, øi eu,
împreunæ cu fraflii mei, am promis sæ-i respect dorinfla, aceea de a i se
permite sæ moaræ, aøa cum spunea el, “cu respect, onoare øi demnitate”.

Inima striga “nu”, în timp ce mintea cerea un “da”. I-am murmurat
ceva fratelui meu cum cæ ar trebui sæ respectæm dorinfla tatælui nostru øi
sæ-l læsæm sæ plece dintre noi. Era ora opt seara, iar eu am plecat de unul
singur øi mi-am værsat amarul în fafla lui Dumnezeu, pledând pentru ca
tatæl meu sæ mai aibæ timp, încæ un pic de har, astfel încât sæ poatæ fi
pregætit. Era prima noapte pe care o petreceam plângând øi rugându-mæ.
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Færæ sæ-mi fie ruøine, lacrimile mi se rostogoleau pe obraz, gândindu-mæ
la ce aveam de pierdut, dar øi la ce avea el de pierdut. În cele din urmæ, în
primele ore ale dimineflii, Domnul mi-a arætat cæ trebuie sæ mæ opresc din
plâns øi pledat, pentru a scrie un elogiu tatælui meu.

ELOGIU?
Eram næucit. Mæ rugasem ca Dumnezeu sæ-i mai crufle viafla tatælui

meu încæ puflin øi mi se spunea sæ-i scriu elogiul? Nu puteam sæ fac asta;
nu voiam sæ fac asta; sentimentele mele se revoltau împotriva adeveririi
morflii sale. Eram convins de hotærârea lui Dumnezeu, øi totuøi o puneam
la îndoialæ. Eøti sigur, Doamne?, am întrebat plin de îndoialæ.

“Ai curaj, Jim. Eu îfli voi da cuvintele potrivite.”
Am luat un carnet galben øi m-am apucat, la ora douæ dimineafla, cu

noduri în gât, sæ scriu cuvintele pe care aveam sæ le spun la înmormântarea
tatælui meu:

Nu este uøor sæ-fli laøi tatæl sæ plece. La urma urmei, sunt os din
oasele lui, carne din carnea lui. Ce spui dupæ ce el nu mai este?
Tata nu a fost un mare atlet sau antrenor, nu a fost un mare om de
afaceri sau un impresar, nu a fost un om de øtiinflæ cu o ascensiune
rapidæ øi nici un mare orator. Tata nu a fost mare în ochii lumii, dar
a fost mare în ochii mei.

Nu se vor face filme inspirate din viafla lui, nu se vor scrie cærfli
despre realizærile lui, dar el era unic în felul sæu. Te puteai baza pe
tata. Întotdeauna te puteai încrede în cuvântul sæu. Puteai sæ stai
liniøtit cæ avea sæ ajungæ întotdeauna la timp. A ræmas un sofl loial
øi un tatæ responsabil. A fost un om simplu, care nu a încercat
niciodatæ sæ impresioneze. S-a descurcat cu o singuræ maøinæ, o
casæ frumoasæ øi o soflie care nu a trebuit sæ lucreze niciodatæ în
afara casei. A fost îngrijit øi ordonat. Fiecare lucru în casæ îøi avea
locul lui, iar el se asigura cæ aøa øi era. Ne-a învæflat sæ-i respectæm
pe ceilalfli, sæ muncim din greu øi sæ ne asumæm responsabilitæflile
în viaflæ.

Pe mæsuræ ce am crescut, ne-am putut baza pe faptul cæ avea sæ
fie alæturi de noi, atunci când eram acuzafli pe nedrept, dar øi cæ
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avea sæ stea ferm de partea binelui, atunci când noi greøeam. Ne-a
dat un lucru de bazæ, care lipseøte aøa de mult în societatea de astæzi,
øi anume, un mediu familial solid. Serveam mesele în familie.
Aveam o bunæ înflelegere despre ceea ce este bine øi ceea ce este
ræu. Aveam principii morale bune. Øi aveam exemplul lui de a træi
în limita mijloacelor de care dispui øi de a-fli plæti facturile la timp.

Pe scurt, tata ne-a dat tot ce avea, iar asta ne-a ajutat pe tofli sæ
ræmânem cæsætorifli øi sæ avem cæsnicii bune. Ne-a învæflat lucrurile
de bazæ, lucruri pe care øi eu vreau sæ le transmit copiilor mei, iar
aceøtia copiilor lor. Tata a fost cu adeværat un om simplu, øi totuøi,
aceastæ simplitate a avut un efect profund asupra vieflii mele. Îfli
mulflumesc pentru temeliile solide pe care le-ai pus vieflii mele. Îfli
mulflumesc cæ ai fost tu însufli. Nu mi-aø fi dorit un alt tatæ. Dumnezeu
øtia de ce am nevoie øi de aceea mi te-a dat pe tine!

Când am terminat de scris ultimul cuvânt, paginile erau pætate øi
încreflite de lacrimi, dar øtiam în mintea mea ceea ce inima mea øtiuse
întotdeauna, øi anume, ce persoanæ specialæ fusese tata pentru mine.

Era încæ dimineaflæ devreme când m-a sunat familia. Øtiam care vor fi
veøtile, aøa cæ m-am liniøtit când am ridicat receptorul. O bucurie nespusæ
a luat locul tristeflii, în timp ce mi se spunea: “Nu numai cæ-l scot pe tata
de la reanimare, dar îl øi externeazæ øi îl transferæ într-un sanatoriu
particular. Doctorul tocmai ne-a spus: ‘Îi este mai bine færæ aparate decât
cu ele!’ ”

Eram în culmea fericirii! Dumnezeu îmi ascultase rugæciunile øi îmi
ræspunsese. Cu toate acestea, øtiam cæ tata era un om foarte bolnav øi cæ
sfârøitul pentru el ar fi putut veni oricând. Aveam programat un zbor peste
hotare, într-o problemæ legatæ de slujba noastræ, pentru urmætoarele trei
sæptæmâni. Avea sæ mai træiascæ pânæ ne întorceam noi? În timp ce eram
în avion, Dumnezeu m-a îndemnat sæ-i scriu tatælui meu o scrisoare foarte
personalæ, în care sæ-i împærtæøesc experienfla pe care o træisem în noaptea
în care îi scrisesem elogiul. Aveam sæ-i spun tot ceea ce Dumnezeu îmi
pusese pe inimæ, toatæ dragostea øi toate fræmântærile mele. Aveam sæ-i
trimit scrisoarea imediat ce aterizam øi sæ ataøez o copie a elogiului pe
care îl scrisesem în acea noapte groaznicæ, când se credea cæ avea sæ moaræ.
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Doamne, m-am rugat, nu pot sæ fac asta. Este mult prea personal.
Adicæ, nimeni nu-i trimite cuiva propriul elogiu. Ar putea fi greøit înfleles,
ca øi cum i-aø dori moartea. Dar chiar când mæ gândeam la aceste scuze,
øtiam cæ Dumnezeu vorbea direct inimii øi minflii mele, aøa cæ am scris
scrisoarea în avion øi, imediat ce am atins solul, am trimis-o.

Apoi am început sæ mæ îngrijorez cu privire la reacflia tatælui meu.
Dupæ cinci zile, m-a sunat mama. Îi dusese scrisoarea tatælui meu, iar
acesta spusese: “Mulflumeøte-i lui Jim pentru cæ mæ înflelege cu adeværat!
Spune-i cæ scrisoarea lui m-a miøcat într-un fel în care nimic altceva nu ar
fi putut s-o facæ.”

În ziua în care ne întorceam acasæ, tata a murit. Douæ zile mai târziu,
am rostit acel elogiu la înmormântarea lui, nu doar cu durere, dar øi cu
bucuria de a øti cæ Dumnezeu îi miøcase inima într-un mod special øi cæ
tata, în felul lui simplu, ræspunsese. Noaptea aceea lungæ, plinæ de lacrimi,
meritase!

Contrar opiniei generale, øi bæieflii mari plâng. Plâng pentru cæsniciile
lor. Plâng pentru copiii lor. Plâng pentru bisericile lor. Plâng pentru
societatea în care træiesc. Plâng pentru familia lor. Plâng pentru prietenii
øi pentru duømanii lor – pentru cæ aceøti bærbafli sunt niøte bærbafli curajoøi.
Aceøtia sunt bærbafli integri øi cu un scop în viaflæ. Aceøti bærbafli iubesc.

CAPITOLUL 2
UN BÆRBAT ADEVÆRAT

Întrebæri pentru introspecflie sau pentru discuflii de grup

  1. În ce moduri felul în care Îl înfleleg pe Dumnezeu a fost denaturat de
      cætre societate øi/sau de educaflia pe care am primit-o?
  2. Cum mi-L imaginez pe Isus, ca pe un bærbat adeværat sau ca pe un
       pæmpælæu?
  3.  Le poruncesc membrilor familiei mele pentru cæ flin la ei sau pentru cæ
      vreau sæ se facæ voia mea?
  4. Am curajul de a mæ implica în adeværatele nevoi ale familiei mele?
  5. Mi-am compromis integritatea?
  6. Ce îmi cere Dumnezeu sæ fac pentru a-mi recâøtiga integritatea?

Un bærbat adeværat
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  7. Care este scopul vieflii mele?
  8. Este scopul vieflii mele autodeterminat sau cu adeværat dat de
      Dumnezeu?
  9. Empatizez cu adeværatele nevoi ale celorlalfli, în special cu cele ale
      apropiaflilor mei?
10. Øtiu ei lucrul acesta? Ar spune cei dragi ai mei cæ îi iubesc cu adeværat?
11. Sunt eu gata sæ încep sæ colaborez cu Dumnezeu pentru a deveni un
      bærbat adeværat?
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Mitul

Am væzut tot ce se face sub soare; øi iatæ cæ totul este
deøertæciune øi goanæ dupæ vânt.

– Eclesiastul 1:14

Robert evita în mod repetat sæ-mi ræspundæ la întrebæri, fæcându-mæ
sæ mæ întreb de ce mai ceruse sæ-l consiliez. Într-un final, mi-au scæpat
urmætoarele cuvinte: “Robert, trebuie sæ-mi spui ce te fræmântæ. Nu te pot
ajuta dacæ nu vrei sæ-mi împærtæøeøti fræmântærile tale.”

“Vedefli e… æ… un pic cam… personal… øi nu sunt sigur cæ vefli
înflelege.”

“Dacæ nu vrei sæ-mi spui, nu e nicio problemæ. Nu e nevoie sæ ne
irosim timpul, ciondænindu-ne færæ motiv.”

“Când vin la dumneavoastræ, vorbesc vreodatæ bærbaflii despre sex?”,
a întrebat el brusc, ca øi cum o posibilæ încheiere a discufliei noastre l-ar fi
pus pe jar.

“Este unul dintre subiectele cel mai des abordate.”
Pærea sæ se relaxeze în mod vizibil øi a început. “Am fost crescut

într-o bisericæ conservatoare øi mi-a fost întotdeauna teamæ cæ mæ voi
alege cu o femeie din acelaøi mediu, cu o sexualitate reprimatæ. De aceea,
mi-am jurat cæ nu mæ voi cæsætori færæ sæ fiu sigur cæ cea pe care o voi
alege va putea ræspunde dorinflelor mele.

Am cunoscut-o pe Susan în primul nostru an de facultate øi, pânæ sæ
ne dæm seama, am devenit intimi. Am avut o relaflie bunæ din multe puncte
de vedere, iar, din punct de vedere fizic, Susan era cea mai dispusæ, plinæ
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de aventuræ øi neræbdætoare femeie pe care o cunoscusem vreodatæ. Lucrul
amuzant era cæ ea provenea din exact acel mediu din care spusesem cæ nu
aveam sæ-mi iau niciodatæ o soflie. Dupæ ce am terminat facultatea, ne-am
cæsætorit, iar eu mæ aøteptam sæ avem probleme… orice cuplu are, dar nu
m-am gândit niciodatæ cæ intimitatea fizicæ va fi vreodatæ una dintre ele.
Cu toate acestea, la scurt timp dupæ luna de miere, ea s-a schimbat. Acum
doar ne certæm pe acest subiect în mod constant.”

Robert alerga dupæ un mit – mitul partenerului sexual perfect. El credea
cæ, dacæ Susan avea sæ-i îndeplineascæ aøteptærile, avea sæ fie fericit øi
împlinit. Am întâlnit nenumærafli bærbafli care cred în acelaøi mit în care
credea øi Robert. Ei viseazæ cæ, dacæ vor avea ca parteneræ o femeie mai
voluptoasæ, cu un pær mai mætæsos, cu buze mai pline øi intenflii
asemænætoare lor, atunci vor fi împlinifli. Aceastæ femeie idealæ træieøte
doar în imaginaflia lor.

Industria pornograficæ face bani grei de pe urma acestui mit øi, pe
deasupra, îl øi perpetueazæ. Tatæl meu era foto-zincograf pentru o companie
care avea contracte cu o varietate de reviste. Eram un tânær proaspæt
cæsætorit, când tata mi-a mærturisit o dilemæ cu care se confrunta. Compania
sa acceptase un contract cu o importantæ revistæ pentru adulfli, iar lui i se
ceruse sæ-øi facæ meseria. I se dæduseræ poze indecente cu femei tinere øi
i se ceruse sæ retuøeze aceste poze, astfel încât forma lor sæ aparæ perfect
simetricæ, cu o piele færæ patæ, færæ semne vizibile sau deformæri nedorite.
Tatæl meu øi-a dat seama de mitul distructiv care era perpetuat øi a refuzat
sæ continue sæ-øi foloseascæ talentele într-un asemenea proiect – chiar cu
pericolul de a-øi pierde slujba! Ceea ce vreau sæ spun este cæ nicio femeie
în carne øi oase – nici mæcar cele prezentate în reviste – nu s-ar putea
ridica la înælflimea mitului care se formeazæ în minflile bærbaflilor în urma
acestor poze. Din nefericire, mulfli bærbafli nu væd mai departe de aceste
poze. Ei continuæ sæ urmæreascæ acest mit, læsând în urma lor inimi frânte
øi pierzând din vedere sensul existenflei lor.

Dar mai sunt øi alte mituri pe care bærbaflii le urmæresc.

NEVOILE VIITOARE – SCOPUL PENTRU CARE ALEARGÆ OMENIREA

Cu ceva timp în urmæ, am primit un telefon de la un bærbat pe care îl
cunoscusem întâmplætor în afaceri. Charles mæ suna sæ-mi spunæ cæ avea
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mari probleme cu soflia sa în legæturæ cu o nouæ oportunitate de afaceri.
Era un agent comercial de succes, cu un venit bun. Creøtea împreunæ cu
soflia lui, Pam, douæ fiice, care se aflau acum la vârsta de liceu. Mæ întrebam
ce îi fæcuse sæ se certe, dar nu a trebuit sæ aøtept mult ca sæ aflu.

“Jim, am primit o ofertæ fantasticæ de a conduce departamentul de
vânzæri din Orientul Mijlociu. Cel care iese la pensie câøtiga foarte bine.

“Ce crede Pam despre acest lucru?”
“Se opune cu înverøunare, øi tocmai asta e problema.”
“De ce? Se opune mutærii spre est?”
“Jim, nu ar putea veni cu mine. Vorbim de Orientul Mijlociu – øtii tu,

Liban, Siria, Irak, Kuweit – toatæ acea zonæ, chiar øi Iran.”
“Ei bine, asta cu siguranflæ aruncæ o altæ luminæ asupra lucrurilor. De

ce eøti tu atunci aøa de încântat de idee? Pare a fi un mod bun de a deveni
o flintæ.”

“Dar Jim, nu înflelegi. Nu e vorba de o micæ mærire de salariu. Ar
însemna sæ aduc în plus cel puflin încæ 500.000 de dolari pe an, ba, probabil,
mult mai mult.”

Am înfleles ce voia sæ spunæ. Era absorbit de semnul dolarului øi vedea
doar un viitor financiar strælucit, în timp ce soflia lui era îngrijoratæ cu
privire la bunæstarea familiei lor, în cazul unei separæri. “Charles, tu øi
Pam avefli nevoie de mai mulfli bani?”

“Pæi, Jim, niciodatæ nu pofli spune cæ ai prea mulfli bani. Nu existæ aøa
ceva – prea mulfli bani.”

“Øtii ce vreau sæ spun, Charles. Avefli probleme financiare?”
“Nu. Am fost foarte norocoøi, Jim. Venitul meu, împreunæ cu

investifliile pe care le-am fæcut, ne-au adus un trai liniøtit, dar aceastæ slujbæ
este biletul nostru spre masa celor bogafli. Trebuie sæ gæsesc o modalitate
de a o face sæ accepte pânæ nu e prea târziu.”

Øi Charles urmærea un mit, acela cæ banii pot cumpæra fericirea øi
siguranfla. Cæzuse în capcana numitæ “præjitura diavolului”. Øtifli care este
aceasta? Este orice place ochiului, care, pe moment, pare dulce, dar care
ne distruge sænætatea øi fericirea. Øtifli cum a ajuns aceastæ capcanæ sæ se
numeascæ præjitura diavolului? Se pare cæ a fost odatæ o præjituræ atât de
bunæ, încât s-a dus vorba cæ persoana care o gætise øi-a vândut sufletul
diavolului pentru a obfline refleta. Fie cæ este adeværatæ sau nu, aceastæ

Mitul
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poveste ilustreazæ foarte bine felul în care diavolul se poartæ cu noi. Ne
oferæ lucruri care par atât de bune, dar omite faptul cæ preflul acestora va fi
propria noastræ distrugere. Charles credea în aceastæ înøelæciune øi
considera cæ fericirea avea sæ vinæ din ceva pe care el trebuia încæ sæ-l
obflinæ.

MITURI CU PRIVIRE LA SLUJIRE

Ray urmærea un mit de o cu totul altæ naturæ, dar în acelaøi timp unul
foarte comun. Ray era unul dintre oamenii cei mai dinamici pe care i-am
cunoscut. Fusese un om de afaceri de succes înainte sæ se plictiseascæ de
fæcut bani øi sæ caute un sens mai adânc al vieflii în religie. Viafla lui pærea
transformatæ. Frustrat de progresul lent al bisericii øi de abordarea
tradiflionalæ, øi-a folosit experienfla în afaceri pentru a începe o lucrare
prin intermediul televiziunii, colaborând cu un post de televiziune local,
øi a fæcut din aceastæ lucrare prin televiziune una de talie naflionalæ. Cu
toate acestea, când l-am întâlnit, erau semne importante care mæ avertizau
cæ nu este totul în regulæ. Ray este un exemplu clasic de spirit ocazional
entuziast, care evitæ capcana de a urmæri un câøtig lumesc øi crede cæ îøi
poate gæsi împlinirea în slujire.

MII ØI MII DE MITURI

Apoi mai sunt aceia care sunt prinøi în probleme aparent færæ scæpare.
Lloyd se confrunta cu o astfel de situaflie. Era cæsætorit cu o femeie pur øi
simplu neplæcutæ. I-am cunoscut pe amândoi øi mi-am dat seama cæ nu
exagera deloc. Era duræ, pretenflioasæ, obiønuitæ sæ se facæ întotdeauna tot
ce spunea ea. Ea credea în mitul conform cæruia, dacæ avea sæ i se
îndeplineascæ dorinfla pe loc, atunci avea sæ fie fericitæ, dar era evident
pentru toatæ lumea, mai puflin pentru ea, cæ nu era niciodatæ împlinitæ.
Mitul pe care Lloyd îl urmærea, pe drept cuvânt, era acela cæ soflia lui
trebuia sæ devinæ o persoanæ plæcutæ, pentru ca el sæ-øi gæseascæ liniøtea.

Ne întâlnim pretutindeni cu aceastæ goanæ dupæ mituri. Unii cred cæ
un hobby de genul unui post de radio personal îi va mulflumi. Alflii sunt
înrobifli de sporturi – golf, tenis, fotbal, handbal øi altele. Am întâlnit
bærbafli captivafli de programele de fitness, amægifli de ideea cæ, dacæ
vor avea un corp modelat, slab, vor fi împlinifli. Alfli bærbafli colecflioneazæ
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diferite lucruri – de la cea mai recentæ unealtæ, la trenuri sau maøini de
epocæ.

Unora dintre bærbafli nu le place locul unde træiesc. “Dacæ aø putea
træi în Hawaii… sau în Bahamas… sau în Elveflia… sau în Munflii Stâncoøi,
sunt sigur cæ atunci viafla ar fi mai plinæ de satisfacflii.”

Într-o strânsæ legæturæ cu acest mit este cæutarea plæcerii. Poate cæ
nu-fli caufli plæcerea în activitæfli ca scufundæri în Caraibe sau surfing pe
valurile din Hawaii, dar la un anumit moment în viafla mea, øi eu am
gândit cæ, dacæ aø putea face un lucru sau altul, atunci voi gæsi fericirea pe
care mi-o doream. Am întâlnit nenumærafli bærbafli care au un vis, fie cæ
acesta este sæ urce pe cei mai înalfli munfli sau sæ exploreze zone
necunoscute. Alflii sunt atraøi de o viaflæ de lenevie – vin, femei, muzicæ.

Vreau sæ væ aduc aminte de Adam øi Eva în grædina Eden. Dumnezeu
a pus acolo toate cele necesare pentru fericirea lor. Spre deosebire de noi,
ei chiar au træit într-un mediu perfect. Aveau acces la pomul vieflii, se
bucurau de o stare de sænætate perfectæ, energie øi vitalitate. Aveau ocupaflia
perfectæ, aceea de a pæstra øi îngriji grædina Eden – o slujbæ care se potrivea
perfect cu personalitatea lor øi care le provoca intelectul. Øi, mai presus
de orice, erau cæsætorifli cu partenerul ideal.

Væ putefli imagina cum este sæ ai totul perfect øi totuøi sæ te gândeøti
cæ mai ai încæ lucruri de obflinut? Aøa au considerat primii noøtri pærinfli!
Diavolul le-a prezentat un mit, care, asemenea tuturor miturilor, conflinea
øi o sæmânflæ de adevær. “În ziua în care vefli mânca din el, vi se vor deschide
ochii øi vefli fi ca Dumnezeu.” Diavolul le-a inoculat ideea cæ mai aveau
nevoie de ceva pentru a fi fericifli.

Mi-am câøtigat existenfla din vânzæri øi vreau sæ væ asigur cæ diavolul
este un foarte bun agent de vânzæri. Adam øi Eva i-au crezut povestea øi
mitul øi noi tofli am moøtenit aceastæ slæbiciune. În consecinflæ, aproape
tofli sunt convinøi cæ îøi vor gæsi fericirea øi împlinirea în ceva pe care
acum nu-l au. Øi au dreptate. Problema este cæ ce urmæresc ei nu le va
aduce ceea ce cautæ.

Vieflile unor oameni ca Elvis Presley, Marilyn Monroe, Howard
Hughes øi mulfli alflii sunt dovada faptului cæ banii, prestigiul øi popularitatea
nu aduc împlinirea. Deøi au obflinut lucruri dupæ care alflii tânjesc, au gæsit de
fapt nimicnicia. Toate aceste viefli s-au sfârøit în mod tragic.

Mitul
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MITURILE MELE

Aceste poveøti îmi sunt aøa de cunoscute, pentru cæ øi eu, la rândul
meu, am urmærit niøte mituri. Dupæ atâflia ani, prin mila lui Dumnezeu, le
pot vedea în sfârøit în mod clar øi cred cæ, pe mæsuræ ce le vefli identifica
în viafla mea, le vefli recunoaøte ca fæcând parte øi din viafla dumneavoastræ.
Aøa cæ, întoarcefli-væ cu mine prin amintirile mele, ca sæ væ pot împærtæøi
miturile mele.

Povestea mea începe simplu. Mare parte din lucrurile de valoare pe
care le-am învæflat au fost adunate cât am stat în Appleton, Wisconsin. Øi
totuøi, familia, prietenii, profesorii, de fapt, întreaga comunitate, în mod
involuntar, m-au învæflat un mit care m-a urmærit ani de zile. Este cunoscut
drept “visul american”. Desigur, ca majoritatea miturilor, visul american
cuprinde multe lucruri valoroase – o eticæ de lucru bunæ, entuziasm în a te
depæøi pe tine însufli øi dorinfla de a oferi ce e mai bun familiei tale. Familia
mea a îmbræfliøat acest mit øi toatæ educaflia mea a fost conceputæ sæ mæ
ajute sæ-mi însuøesc acest vis. M-au încurajat încæ de mic sæ-mi pun flinte
øi sæ mæ stræduiesc sæ le ating.

Îmi amintesc chiar øi azi de prima mea incursiune în acest øablon al
muncii din greu pentru a-fli atinge scopul. Pe mæsuræ ce creøteam, am avut
tot felul de activitæfli sezoniere, pe ici øi pe colo, însæ când fratele meu s-a
hotærât sæ pæræseascæ cariera lui de vânzætor de ziare, norocul mi-a surâs.
Dacæ stau mai bine sæ mæ gândesc, poate cæ nu a fost noroc. Toatæ familia
mea era educatæ dupæ etica de lucru a pærinflilor mei, iar Appleton Post
Crescent a apreciat atât de mult felul în care muncea fratele meu, încât
mi-au oferit o slujbæ, deøi, legal, eram prea mic pentru ea. Aceastæ primæ
slujbæ adeværatæ m-a pus în legæturæ cu alfli oameni, øi în curând am mai
avut øi alte activitæfli temporare.

Mi-am strâns banii câøtigafli pentru cæ aveam deja stabilitæ o flintæ pe
care trebuia s-o ating. Voiam o bicicletæ! Øi nu orice bicicletæ. Nu. Nu mæ
mulflumeam cu atât. Voiam o bicicletæ nouæ marca Schwinn Western Flyer.
Era dotatæ cu tehnologia cea mai recentæ în ceea ce privea bicicletele –
apærætori duble din crom, claxon øi chiar un far. Cu un portbagaj în faflæ øi
unul în spate, avea sæ fie cea mai bunæ bicicletæ din cartier. Pe deasupra,
mai avea øi ceva nou-noufl, ceva ce nu aveau celelalte biciclete – trei viteze!
Desigur, toatæ lumea avea sæ observe bicicleta pentru cæ era de un roøu
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aprins, iar lumina care se reflecta pe metalul strælucitor era aøa de puternicæ
încât îfli lua ochii.

Era doar o micæ problemæ. Costa 75 de dolari, sumæ care, atunci când
aveam eu 12 ani, însemna mult mai mult decât înseamnæ astæzi. Nu øtiu
sæ explic inflaflia de-a lungul anilor, dar øtiu cæ firma care obiønuia sæ
producæ acel model de bicicletæ pentru Schwinn vinde acum acelaøi tip
de bicicletæ, o reproducere, iar preflul, la momentul la care scriu, este de
aproape 1.000 de dolari. Oricum ai privi lucrurile, fie cæ e vorba de 75 de
dolari atunci sau de 1.000 de dolari acum, era øi încæ este o sumæ mare
pentru un bæiat de 12 ani.

Øtifli câte ziare trebuie distribuite pentru a câøtiga 75 de dolari? Oricât
de greu ar pærea de crezut, nu eram descurajat. Aøa am fost crescut – sæ
cred în împlinirea visului american. Am muncit øi iar am muncit. Øi nu
voi uita niciodatæ, chiar niciodatæ, bucuria de a da 75 de dolari ca prefl
pentru acea bucatæ de metal vopsit øi lustruit. Nu voi uita nici mândria pe
care am simflit-o când am fæcut prima turæ cu ea. În acel moment, am
cunoscut fericirea øi eram sigur cæ aceasta nu avea sæ disparæ niciodatæ.

Dar fericirea a început sæ se stingæ øi nu a trecut mult pânæ când
bicicleta mea a devenit o bicicletæ ca oricare alta, iar gândurile mele s-au
îndreptat spre o altæ flintæ. Primul meu vehicul motorizat! Aø vrea sæ fi
putut sæ-l vedefli – o motocicletæ Suzuki din 1966, cu un motor de 150 de
centimetri cubi. A fæcut sæ merite toate orele pe care le-am muncit la
benzinærie atunci când am mers cu ea acasæ la Sally pentru a o lua. În
curând, eram la parcul naflional sau la cariera de piatræ, savurând din plin
zgomotul masculin al motorului øi vântul care ne fugea prin pær. În
weekend-uri mergeam la dans. Era pe vremea zilelor fericite ale
rock-and-roll-ului øi dansam toate serile pe un amestec de muzicæ veche
øi nouæ. Dimineflile de øcoalæ mæ gæseau, împreunæ cu un alt prieten
motociclist, la intersecflia stræzilor Oneida øi Ramlen Court, aøteptând ca
Sally sæ treacæ pe acolo. Plini de mândrie obiønuiam sæ o conducem spre
øcoalæ. Mæ simfleam în elementul meu øi eram în culmea fericirii.

Dar în curând, entuziasmul s-a pierdut øi ochii mei au flintit spre altceva,
absolut necesar pentru a-mi aduce mulflumirea.

Muncind cu normæ întreagæ înainte de începerea øcolii øi între 20 øi
40 de ore pe sæptæmânæ în timpul anului øcolar, am reuøit sæ obflin cea mai

Mitul



52

BÆRBAfiI PUTERNICI

tare maøinæ pe care un tânær øi-o putea dori – un Chevrolet Impala negru
din 1960 cu aripi mari pe capota din spate. Iar Sally reprezenta cea mai
importantæ piesæ de decor! Ce altceva øi-ar mai fi putut dori cineva? Ei
bine… ar mai fi fost un ultim lucru.

Mama îmi inoculase respect pentru educaflie – øi nu orice fel de
educaflie, ci una pe care o puteai obfline doar fæcând facultatea! Nu am
urmat acest vis atât de mult pentru a mæ depæøi pe mine însumi, cât pentru
a fi væzut de alflii drept un om important, educat øi, bineînfleles, bine plætit.
Dacæ eøti la fel de în vârstæ ca mine, nu cred cæ trebuie sæ-fli amintesc de
salariile de la începutul anilor ’70; dacæ eøti mai tânær, dæ-mi voie sæ-fli
spun cæ venitul mediu atunci când eu am absolvit facultatea era în jur de
8.000 de dolari pe an. Mi-am pus ca flintæ a carierei mele aceea de a câøtiga
30.000 de dolari cu un an înainte de pensie. Øtiam cæ cine fæcea atâflia
bani o ducea bine. Incredibil!

Sally øi cu mine ne-am cæsætorit øi, dupæ un debut mai greu ca agent
de vânzæri, am început sæ fac mai mulfli bani decât aø fi visat vreodatæ. Cu
toate acestea, banii, în øi prin ei înøiøi, deøi îfli provocau emoflii puternice,
nu-fli aduceau mulflumirea. Am cæzut de acord cæ fericirea øi împlinirea
aveau sæ vinæ din lucrurile pe care le puteam cumpæra cu banii. Am
schimbat casa noastræ micæ, de început, pe o casæ proiectatæ øi construitæ
special pentru noi. Am cuprins în ea toate designurile la modæ în anii ’70
– livingul adâncit, un øemineu plæcut, cu rafturi de cærfli încorporate de-o
parte øi de alta øi tot aøa. Era o casæ minunatæ. Sally avea pe aleea din fafla
casei o maøinæ de familie, iar eu trecusem la un Chevrolet Monte Carlo cu
capotæ Landau. Aveam, dupæ standardele multora, ceea ce pærea o cæsnicie
minunatæ, un venit la care majoritatea oamenilor pot doar visa øi o casæ
frumoasæ; cu toate acestea, eram dureros de nemulflumifli. În discufliile pe
care le aveam, cæutam soluflii, ne puneam noi flinte øi visam la alte
lucruri.

“Sally, nu-mi place sæ muncesc pentru altcineva. Nu vor niciodatæ sæ
te plæteascæ la adeværata ta valoare øi nu ai niciun fel de control asupra
programului øi vieflii tale. Dacæ am avea propria afacere, aø putea munci
când aø dori. Am putea construi ceva cu adeværat de valoare øi am avea
control asupra timpului nostru.”
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“Jim”, mi-a ræspuns Sally, “nu mi-a plæcut niciodatæ stresul pe care îl
aduci acasæ de acolo de unde lucrezi acum. Aø primi cu plæcere orice te-ar
ajuta sæ ai mai mult control asupra muncii tale. Hai s-o facem!”

Ne-am deschis într-adevær propria afacere, iar aceasta a devenit una
prosperæ, de succes. Dar mi-am dat curând seama cæ nu eu îmi conduceam
afacerea, ci ea mæ conducea pe mine. Avantajul de a fi unicul proprietar
îmi aducea, într-adevær, toate recompensele, dar îmi dædea de asemenea
øi multe dureri de cap, de la taxe pânæ la probleme cu angajaflii. În fiecare
lunæ câøtigam mai mult, dar øi munceam mai mult! Sarcinile pe care numai
proprietarul – au! æsta-s eu – trebuia sæ le îndeplineascæ pæreau sæ se
multiplice exponenflial.

Ar fi trebuit sæ fim fericifli øi împlinifli, dar amândoi simfleam cæ viafla
însemna mai mult decât ceea ce realizam noi. “Doar munca, færæ joacæ,
face din tine un tip plictisitor”, îmi aducea aminte Sally. Øtiam cæ are
dreptate øi, curând dupæ ce ne-am început afacerea, am început sæ ieøim
cu prietenii. O searæ obiønuitæ de vineri se desfæøura cam aøa: obiønuiam
sæ participæm la o searæ de peøte fript flinutæ la Cavalerii lui Columb10. Mæ
bucuram de aceste evenimente sociale, unde puteam vorbi cu prieteni pe
care îi cunoøteam, pe unii dintre ei, încæ din copilærie. Vorbeam øi bârfeam,
udând peøtele øi cartofii præjifli cu halbe de bere. Era o modalitate perfectæ
de a începe o searæ de varæ, dar nu eram încæ pregætifli sæ mergem acasæ,
de-abia începeam! Dupæ peøtele fript, obiønuiam sæ mergem sæ dansæm
pânæ la miezul nopflii. În timp ce societatea îøi schimba gusturile øi discoteca
devenea popularæ, cu acele globuri nebuneøti, pline de oglinzi care
ræspândeau lumina pretutindeni, noi dansam cum o fæcusem dintotdeauna.
Îmi plæceau dansurile lente, pentru cæ te puteai cuibæri în braflele celuilalt
pe întunecatul ring de dans. Unul dintre dansurile mele preferate era pe
melodia “Moon River”, de Andy Williams. Aduna toate visele øi speranflele
noastre, în timp ce noi pluteam unul în braflele celuilalt, iar muzica ne
purta mai departe gândurile.

Era atât de romantic gândul cæ Sally øi cu mine porniseræm cu adeværat
în marea aventuræ de a cæuta tot ce viafla avea sæ ne ofere. Întreaga viaflæ
mæ pregætisem pentru zilele pe care le træiam acum. Eram în plinætatea
bærbæfliei øi simfleam cu adeværat cæ mæ ajunsesem. Gæsisem în Sally un

10 O societate catolicæ de întrajutorare din Statele Unite, fondatæ în 1882.
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partener frumos, în afaceri viitorul pærea nelimitat, iar din punct de vedere
social, dupæ cum spune o reclamæ, eram pornit “sæ profit la maxim”. Aøa
cæ, în nopfli ca acestea, continuam sæ bem øi sæ dansæm. Unii dintre prietenii
mei se dædeau în vânt dupæ bæuturi sofisticate, dar eu eram fidel berii. Un
Budweiser rece ca gheafla sau poate o Michelob, pe care o consideram
atunci a fi cea mai bunæ bere la sticlæ, erau exact ce trebuia pentru a potoli
setea cuiva. Dupæ dans, Sally øi cu mine mergeam cu prietenii la un local
în care se servea pizza noaptea târziu, unde obiønuiam sæ servim o pizza
mare øi bineînfleles una sau douæ halbe de bere. Pânæ sæ ajungem acasæ, se
fæcea de obicei ora unu sau douæ dimineafla.

Consumam, dacæ era vorba de un weekend obiønuit, undeva în jur de
12-15 beri, ceea ce adesea mæ fæcea sæ nu mæ simt prea bine. Mæ aruncam
în pat, iar acesta începea sæ se învârtæ – la început încet, dar apoi din ce în
ce mai repede, ca un carusel. Nu øtiu dacæ væ dafli seama ce înseamnæ asta,
dar vefli înflelege færæ îndoialæ ce se întâmplæ în corpul dumneavoastræ
dacæ îi permitefli sæ se învârteascæ la nesfârøit. Când patul începe sæ se
învârteascæ, trebuie sæ-l opreøti – repede – aøa cæ pui repede piciorul în
podea ca sæ opreøti patul din învârtire. Logic, nu?

Ei bine, poate cæ nu, pentru cæ uneori, în ciuda piciorului pus pe podea,
aveam un anumit sentiment care îi spune chiar øi cuiva care a consumat
bæuturi alcoolice în cantitate mare cæ trebuie sæ se ducæ pe hol, aøa clætinat
cum poate, øi sæ-øi bage capul într-un anumit loc, øi asta curând! Acum
nu-mi place sæ o recunosc, dar în mai multe ocazii, Sally m-a gæsit
dimineafla flinându-mæ încæ cu putere de marginile vasului de toaletæ,
adormit dus. Mahmuri, ne sunam prietenii, care, aflându-se în aceeaøi
situaflie nefericitæ ca øi noi, erau de acord cæ ne distraseræm pe cinste.
Apoi, ne fæceam planuri sæ repetæm ceea ce fæcuseræm cu o searæ înainte.
Aøa øtiam noi sæ ne simflim bine. Nu erai bærbat dacæ nu beai, iar a te
îmbæta reprezenta modul în care bærbaflii adeværafli se distrau. Lumea se
aøtepta la acest lucru de la noi, ba chiar, pânæ la un punct, ne aprecia
pentru asta.

Atunci când nu mæ “distram pe cinste”, îmi dædeam seama cæ nu erau
prea multe lucruri “pe cinste” în felul în care îmi petreceam timpul.
Începusem sæ fiu nemulflumit de felul în care mæ distram. Cu toate acestea,
stilul acesta de viaflæ era atât de comun, de ræspândit øi de universal. Cum
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altcumva te-ai mai putea distra? Habar nu aveam cæ întreaga filosofie
care crescuse în mine încæ din copilærie era plinæ de greøeli, cæ întreg
conceptul de bærbæflie øi masculinitate era bazat pe concepflii false, cultivate
în mod intenflionat de duømanul sufletelor, pentru a mæ distruge.

fiinta mea în viaflæ a fost aceea de a-mi satisface o nevoie viitoare. Væ
aducefli aminte cæ, atunci când am absolvit facultatea, gândeam cæ, dacæ
voi câøtiga 30.000 de dolari, voi fi fericit? În curând, am ajuns sæ am un
venit cu øase cifre øi mi-am dat seama cæ, atunci când câøtigi 100.000 de
dolari pe an, vrei un sfert de milion, iar când faci atât, flinta ta devine o
jumætate de milion pe an. Când ai o casæ micæ, te gândeøti cæ una mai
mare te-ar mulflumi. În cele din urmæ, am avut o casæ imensæ din buøteni,
care se întindea pe 40 de acri, avea un iaz particular øi totuøi nu eram
mulflumifli øi fericifli. Începusem sæ mæ gândesc cæ o a doua casæ de vacanflæ
øi un Corvette nou aveau sæ mæ mulflumeascæ.

PUNCTUL DE COTITURÆ

Nu øtiu cât aø mai fi continuat aøa, dacæ Dumnezeu nu ar fi ajuns la
conøtiinfla mea øi nu m-ar fi trezit. S-a folosit de cea mai gravæ ceartæ pe
care am avut-o cu Sally pentru a-mi deschide ochii asupra faptului cæ tot
ceea ce urmæream era deøertæciune. Brusc, fafla neplæcutæ a realitæflii mi-a
apærut în fafla ochilor mei uluifli, care nu voiau sæ recunoascæ. Mi-am dat
seama cæ eram superficial, cæsnicia mea era perimatæ, iar eu nu-mi
cunoøteam copiii. Chiar øi adeværurile biblice pe care le îmbræfliøasem de
curând øi schimbærile pe care le fæcusem în stilul de viaflæ nu ajungeau
pânæ în profunzimile lui Jim Hohnberger. Trebuia sæ recunosc cæ eram
gol pe dinæuntru.

Acest moment s-a dovedit a fi un punct de cotituræ în viafla mea. Hristos
S-a oferit sæ-mi redirecflioneze viafla. M-a invitat, aøa cum a fæcut-o øi cu
acel tânær bogat cu atât de mult timp în urmæ, sæ vând tot ce aveam øi sæ-L
urmez pe El. M-a chemat sæ mæ mut într-o cabanæ micæ de munte din
nord-vestul Montanei – nu pentru a mæ ascunde sau pentru a gæsi locul
perfect de locuit. Mi-a spus cæ aveam nevoie sæ-L gæsesc pe El – nu unul
dintre multele substitute ale Lui – ci pe El Însuøi. Mi-a poruncit sæ-L
urmez pe El – nu o credinflæ, nu un stil de viaflæ, nu un set de forme øi
porunci. S-a dat pe Sine Însuøi mie øi în El am gæsit esenfla pe care o

Mitul



56

BÆRBAfiI PUTERNICI

cæutasem în pleava tuturor miturilor. În El am gæsit plenitudinea,
mulflumirea prezentæ øi fericirea interioaræ pe care încercasem sæ le gæsesc
în orice altæ parte. Am descoperit adeværul cæ “voi avefli totul deplin în
El”!11 Când m-am hotærât sæ renunfl la a mai defline controlul asupra vieflii
øi viitorului meu øi sæ-L las pe Dumnezeu sæ preia frâiele, am gæsit exact
ceea ce cæutasem unde nu trebuia.

Dumnezeu mi-a reordonat prioritæflile øi mi-a arætat care erau
adeværatele mele comori. M-a învæflat întâi cum sæ mæ port în relafliile pe
care le aveam. Prin El am învæflat cum sæ fac o prioritate din soflia mea, øi
nu din afacerea mea. Prin El am învæflat cum sæ fac o prioritate din Matthew
øi din Andrew, øi nu din interesele mele egoiste, din sport, din øtiri, din
televizor sau din felul în care mæ recream. Prin El am învæflat sæ fac din
dezvoltarea caracterului meu o prioritate.

La acel moment, totul pærea pe dos faflæ de cum fusesem crescut. Dar
væ pot mærturisi astæzi cæ am gæsit satisfacflia adeværatæ, originalæ, durabilæ
øi pe care niciun dezastru natural sau crizæ economicæ nu mi-o pot lua.
Experimentez cum Dumnezeul universului este capabil sæ-mi întâmpine
cele mai adânci nevoi – chiar øi în împrejurærile care pun la probæ cel mai
mult credinfla. Mæ învaflæ cum sæ mæ port cu soflia mea, astfel încât dragostea
proaspætæ sæ facæ sæ stræluceascæ cæsnicia noastræ. M-a ajutat sæ cresc doi
fii, care au devenit doi bærbafli adeværafli øi care au învæflat în tinerefle ceea
ce mie mi-a luat mulfli ani sæ învæfl. Deøi nu m-am “ajuns” în ce priveøte
dezvoltarea caracterului, am gæsit adeværata bogæflie – pentru cæ Dumnezeu
este acum centrul vieflii mele!

RESTUL POVEØTII

Mi-am împærtæøit povestea, pânæ la un punct, fiecæruia dintre
personajele menflionate în acest capitol. Le-am arætat care erau miturile
lor øi, de asemenea, le-am spus cum sæ gæseascæ ceea ce cæutau cu adeværat.
Apoi, ei trebuiau sæ ia o decizie. Aveau ei sæ-øi schimbe scopurile pe care
le urmæreau?

Mai târziu, am aflat cæ Robert a ajuns la concluzia cæ Susan nu avea
sæ fie niciodatæ femeia pe care el øi-o dorea øi a divorflat de ea pentru a
cæuta pe altcineva care sæ-i fie partenerul perfect din punct de vedere
11 Coloseni 2:10.
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fizic. De atunci, a divorflat de trei ori øi nu este mai fericit decât atunci
când øi-a început cæutærile.

Charles s-a hotærât sæ nu accepte slujba din Orientul Mijlociu, dar
discuflia cu mine nu l-a ajutat atât de mult, pe cât a fæcut-o dragostea lui
Pam, o dragoste care nu voia sæ se despartæ de el indiferent de cât de mare
ar fi fost câøtigul bænesc. Era felul lui Dumnezeu de a-l ajuta sæ-øi dea
seama în cele din urmæ cæ adeværata comoaræ din viafla lui era chiar acolo,
în cæmin.

Ray, fanaticul religios, a devenit un subiect de senzaflie în
denominafliunea din care fæcea parte øi a ræmas aøa pânæ în momentul în
care cæsnicia i s-a destræmat. Sprijinul de care beneficia s-a evaporat brusc
în mijlocul zvonurilor de scandal.

Mai era øi Lloyd. Nu am øtiut niciodatæ ce se mai întâmplase cu Lloyd
øi cu soflia lui pânæ când nu au participat la un seminar în sud-vest. Nu mæ
aøteptam sæ-i întâlnesc acolo, pentru cæ locuiau departe, øi chiar când i-am
væzut, comportamentul lor m-a îndreptæflit sæ cred cæ era doar un cuplu
care le semæna – atât de îndrægostifli erau! Când i-am salutat dupæ seminar,
am vrut sæ øtiu ce se întâmplase.

Lloyd pusese la inimæ ceea ce îi spusesem øi a cæutat øi gæsit o legæturæ
vitalæ cu Dumnezeu, care l-a fæcut sæ se simtæ împlinit øi întærit. Cu aceastæ
nevoie împlinitæ, nu a mai reacflionat la provocærile sofliei lui aøa cum o
fæcea de obicei. La început, acest lucru a înfuriat-o øi ea a început sæ se
poarte mai ræu; dar el a perseverat. Nu numai cæ a tratat-o cu bunætate,
dar, cælæuzit de Dumnezeu, a început sæ insiste ca fiecare sæ poarte
ræspunderea pentru faptele øi cuvintele lui, forflând-o sæ comunice într-un
mod diferit decât o fæcuse pânæ atunci. Pentru prima datæ, ea nu îl mai
putea manipula, nu-i putea lua nici mæcar pacea interioaræ. Treptat, în
inima ei a luat naøtere nu doar un respect regæsit pentru soflul ei, dar øi o
dorinflæ de a explora øi înflelege ce gæsise el care îl schimbase aøa de radical.
Nu s-a întâmplat nimic peste noapte, dar pe parcursul câtorva luni, vieflile
lor s-au dezvoltat împreunæ din punct de vedere spiritual øi lucrurile s-au
schimbat în cæsnicia lor. Acum ei par asemenea unui cuplu de 20 øi ceva
de ani, îndrægostifli pânæ peste cap unul de celælalt, øi nu ca un cuplu care
se apropie de aniversarea a 20 de ani de la cæsætoria lor.

“Cum de suntefli prezenfli aici în seara aceasta?”, i-am întrebat.
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“A, simplu. Lloyd øi cu mine ne bucuræm de o a doua lunæ de miere la
Marele Canion”, spuse ea zâmbind øi apoi ascunzându-øi timid fafla dupæ
umærul lui. Au plecat având braflele unul în jurul celuilalt, pregætifli sæ
înfrunte lumea.

I-am privit cu lacrimi în ochi cum se îndepærtau, uimit încæ o datæ de
puterea de restaurare a harului divin manifestat în om.

O DISCUfiIE LA APUS

Când lucram în domeniul afacerilor imobiliare, am cunoscut mulfli
bærbafli influenfli øi bogafli, unii dintre ei destul de faimoøi. Unul dintre ei
era un bærbat cæruia îi voi spune Patrick pentru a-i proteja intimitatea.
L-am cunoscut pe Patrick în cadrul afacerii mele øi am ajuns sæ ne
cunoaøtem destul de bine. Odatæ cu trecerea timpului, conversafliile noastre
au devenit mai profunde. Într-o searæ, stæteam øi priveam Munflii Stâncoøi
de pe veranda casei mele, iar cerul trecea de la o culoare la alta, în bætaia
razelor soarelui care apunea.

“Pat, øtiu cæ valorezi cel puflin un milion de dolari, nu-i aøa?”, am
spus aproape în joacæ.

El a zâmbit øi apoi a murmurat: “Cel puflin.”
“Øi ai câøtigat tot felul de premii în sportul pe care îl practici, nu?”
“Da, am câøtigat campionatul mondial.”
“Deflii douæ afaceri înfloritoare, nu?”
 “Am fost foarte norocos”, a spus el cu modestie, deøi eu øtiam cæ

norocul avea foarte puflin de-a face cu succesul sæu.
“Din câte øtiu, ai douæ case, nu-i aøa? Iar una dintre ele a fost prezentatæ

în câteva reviste naflionale nu doar ca un exemplu de arhitecturæ, dar øi ca
model de stil øi design interior, aøa-i?”

“Aøa e”, a ræspuns el liniøtit.
“Øi, de asemenea, eøti proprietarul insulei pe care se aflæ casa ta de

vacanflæ. Mai mult decât atât, øtiu cæ ai o reputaflie bunæ în comunitatea de
afaceri øi cæ eøti probabil invitat ca membru al unor consilii øi comitete, corect?

“În prea multe”, ræspunse el.
“Ai fæcut atâtea lucruri øi ai realizat mult mai mult decât realizeazæ

majoritatea oamenilor într-o viaflæ întreagæ. Ce a mai ræmas? Este ceva
care fli-a mai ræmas de realizat în viaflæ?”
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Tæcerea s-a læsat în acea searæ pe veranda casei mele øi aøa a ræmas
mult timp. În cele din urmæ, a ræspuns ezitant: “Jim, sunt douæ lucruri pe
care nu am putut sæ le fac. Nu am avut niciodatæ o cæsnicie care sæ meargæ
øi nu am fost în stare sæ îmi pun viafla în regulæ cu Dumnezeu.”

Conversaflia noastræ din acea searæ minunatæ a continuat, dar mæ voi
opri aici pentru a te întreba: Ce urmæreøti în viaflæ? Îfli va aduce mulflumirea
pe care o doreøti cu adeværat?

Numai tu øi Dumnezeu putefli ræspunde la aceastæ întrebare øi, dacæ
eøti la fel de cinstit cu tine însufli cum a fost Patrick, ai fæcut primul pas
important spre noi prioritæfli øi noi planuri, spre Dumnezeu care doreøte
mai mult decât orice sæ devinæ dragostea vieflii tale. Dacæ eøti dispus sæ-L
laøi, El te va ajuta sæ începi o viaflæ nouæ, mai bunæ, o viaflæ pe care o vei
iubi cu siguranflæ, indiferent de circumstanflele în care te vei afla sau de
vârsta pe care o vei avea. Spre deosebire de miturile pe care le-am urmærit,
acest viitor este unul cu adeværat plin de satisfacflii, iar cheia este puterea
pe care ne-o dæ Dumnezeu – nu o putere obflinutæ de noi înøine, putere
care este promovatæ atât de des, ci una autenticæ, datæ de Dumnezeul puterii,
al înflelepciunii øi al adeværatei masculinitæfli.

CAPITOLUL 3
MITUL

Întrebæri pentru introspecflie sau discuflii de grup

  1. Când mæ gândesc la mine øi la motivele pentru care vreau sæ fiu
      cunoscut, care este primul lucru care îmi vine în minte?
  2. În ce mituri am crezut? Pe care le urmæresc în prezent?

a. Partenerul sexual perfect
b. Succesul financiar
c. Slujirea
d. O soflie prietenoasæ
e. Hobby-urile
f. Fitness-ul
g. Locul perfect pentru træit
h. Recreerea øi sporturile

Mitul
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i. Aventura
j. O viaflæ de lenevie øi/sau de petrecere
k. Casæ øi maøini de lux
l. Altele?

  3. Am gæsit eu mulflumirea care dureazæ?
  4. Îmi dau eu seama cæ adeværatul succes vine din cunoaøterea voinflei
      lui Dumnezeu pentru viafla mea øi din træirea ei zi de zi?



61

Întærirea

Ducefli pânæ la capæt mântuirea voastræ, cu fricæ øi cutremur... Cæci Dumnezeu
este Acela care lucreazæ în voi øi væ dæ, dupæ plæcerea Lui, øi voinfla øi

înfæptuirea. – Filipeni 2:12 ,13

Aceste douæ versete conflin secretul întæririi. Dumnezeu lucreazæ
aceastæ întærire în mine øi în tine øi, în timp ce el face acest lucru, noi
trebuie sæ o ducem la capæt. Acesta este secretul pentru a deveni un bærbat
întærit, un tatæ întærit, un sofl întærit. Este secretul care ne ajutæ sæ læsæm în
urmæ miturile dezamægitoare ale vieflii øi sæ gæsim esenfla împlinirii
autentice øi a adeværatului scop al vieflii. El furnizeazæ combustibilul care
alimenteazæ curajul veritabil, integritatea adeværatæ øi dragostea profundæ.
Este atât de simplu, cæ pânæ øi un copilaø îl poate pune în aplicare; øi
totuøi atât de profund în aplicabilitatea øi în rezultatele sale, încât nici cei
mari oameni de pe acest pæmânt nu au fost capabili sæ îl înfleleagæ pe
deplin.

Dumnezeu Creatorul, Cel la al cærui Cuvânt au apærut toate, lucreazæ
în mine. Lucreazæ øi în tine. El este un Dumnezeu personal, un Tatæ ceresc
cæruia îi pasæ de fiecare dintre noi de parcæ în lumea aceasta nu ar mai
exista altcineva. Nimeni nu scapæ atenfliei Lui. Oricare ar fi fost trecutul,
oricât de complicat ar fi prezentul øi oricât de întunecat ar pærea viitorul
tæu, El este alæturi de tine øi de mine. El are toatæ puterea de care avem
nevoie; el are toatæ înflelepciunea de care avem nevoie. El are soluflia pentru
orice problemæ øi remediul pentru orice defect. Nu existæ niciun lucru de
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care sæ avem nevoie øi pe care El sæ nu ni-l poatæ oferi. Acesta este harul
– harul prin care suntem mântuifli.12

Deci cum putem avea acces la acest har? Cum funcflioneazæ el în
termeni practici? Când Dumnezeu m-a chemat de la o viaflæ de urmærire a
miturilor mele la o experienflæ cu El în sælbæticie, nu aveam nici cea mai
micæ idee de unde sau cum sæ încep. Am deschis Cuvântul lui Dumnezeu
sæ væd dacæ aø putea gæsi ceva care sæ se potriveascæ pentru situaflia mea.
Atunci a prins viaflæ Filipeni 2:12,13, iar eu am recunoscut soluflia care
îmi lipsea.

Este foarte simplu. În fiecare zi, în fiecare clipæ, trebuie sæ fim atenfli
sæ recunoaøtem vocea cælæuzitoare a Duhului Sfânt, care ne sugereazæ cu
blândefle sæ o luæm spre stânga sau spre dreapta.13 Øi, în timp ce noi Îi
ræspundem cu credinflæ øi cooperare, El ne dæ toate lucrurile de care avem
nevoie.14

VERIGA CARE LIPSEA

În mintea mea, harul era “o favoare nemeritatæ”, øi aøa øi este. Însæ, cu
toate cæ aceastæ definiflie îmi satisfæcea intelectul, în experienfla mea, el
ræmânea o nofliune vagæ în ce priveøte aplicarea lui la umblarea zilnicæ de
creøtin. Puteam sæ cânt “Atâta har” øi sæ fiu conøtient în acelaøi timp în
inima mea cæ, în mod constant, dædeam greø în a mæ controla – mai ales
acasæ. Dacæ soflia mea spunea ceva care nu-mi plæcea, imediat îmi særea
flandæra øi dædeam naøtere la tot felul de tensiuni între noi. Cu toate acestea,
toatæ lumea de la bisericæ avea impresia despre mine cæ sunt un om spiritual
øi integru. Øi, mai ræu, dacæ priveam în jurul meu în bisericæ, tofli bærbaflii
pe care îi cunoøteam aveau, în principiu, acelaøi tip de experienflæ spiritualæ
pe care o aveam øi eu øi eram îngrozit la gândul cæ religia se rezuma doar
la asta. Øtiam cæ viafla de creøtin trebuie sæ fie mai mult decât cea pe care
o duceam noi: depunând eforturi øi având intenflii bune, dar dând greø
exact acolo unde am fi avut nevoie cel mai mult de succes. Mæ întrebam:
Ce este harul? Doar iertarea de cætre Dumnezeu a eøecurilor noastre
continue? Sau harul lui Dumnezeu chiar poate sæ mæ întæreascæ?

12 Vezi Efeseni 2:8.
13 Vezi Isaia 30:21.
14 Vezi Efeseni 2:8-10.
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Filipeni 2:14,15 m-a convins cæ harul lui Dumnezeu era destinat sæ
îndeplineascæ cu mult mai mult decât experimentasem eu pânæ atunci:
“Facefli toate lucrurile færæ cârtiri øi færæ øovæieli, ca sæ fifli færæ prihanæ øi
curafli, copii ai lui Dumnezeu, færæ vinæ, în mijlocul unui neam ticælos øi
stricat, în care strælucifli ca niøte lumini în lume.” Eram conøtient cæ nu mæ
puteam ridica la acest standard. Oricât de mult aø fi încercat, nu puteam
sæ nu mæ plâng øi sæ nu mæ ridic împotrivæ øi eram incapabil sæ înving
defecte ca mânia – ca sæ nu mai spun cæ nici nu se punea problema sæ fiu
o luminæ pentru lume. Dacæ Dumnezeu dorea ca eu sæ devin aøa, atunci
harul trebuia sæ însemne mult mai mult!

M-am hotærât sæ-L pun la probæ pe Dumnezeu øi sæ væd dacæ El chiar
poate sæ împlineascæ ce a spus în Cuvântul Sæu. Cæutând în Biblie, am
început sæ înfleleg cæ harul nu este doar o forflæ abstractæ nedefinitæ; mai
degrabæ, el este Dumnezeu Însuøi care zice: Jim, eu sunt Ajutorul tæu.
Pofli conta pe mine. Nu o sæ te pæræsesc niciodatæ. Nu o sæ te abandonez
niciodatæ. Poate cæ ai intrat în aceastæ încurcæturæ de unul singur, dar
eu o sæ te ajut sæ ieøi din ea. Prinde-Mæ de mânæ. O sæ-fli aræt calea.15

Aceasta este într-adevær o favoare nemeritatæ! Øi noi tofli suntem
obiectul acestei favori. La Dumnezeu nu existæ favoritisme, øi un predicator
nu beneficiazæ de mai mult har decât beflivul din øanfl, deoarece Dumnezeu
Îøi revarsæ harul peste tofli. Nimeni nu îl poate merita; nimeni nu îl poate
câøtiga. Comportamentul nostru bun nu ne face cu nimic mai merituoøi în
fafla Lui. El S-a dat deja pe Sine pentru noi într-un mod atât de complet,
încât nu mai e nimic altceva de dat.

Atunci eu de ce nu experimentam puterea lui Dumnezeu prin harul
Sæu, atunci când Sally a mea mæ enerva sau când bæieflii mei mæ cælcau pe
nervi? Pur øi simplu pentru cæ nu recunoøteam harul atunci când venea øi
îmi bætea la uøæ. Am ajuns sæ înfleleg cæ harul înseamnæ ca Dumnezeu sæ
fie prezent continuu în viafla mea – încercând sæ mæ convingæ, rugându-mæ
fierbinte, dându-mi tot felul de semne, încercând sæ mæ salveze astæzi,
aici øi acum – pentru a mæ conduce, întæri, ræscumpæra øi repune în drepturi.
Înseamnæ influenfla Lui divinæ asupra inimii mele. Însæ mulfli dintre noi se
opun acestei influenfle divine. Haidefli sæ vedem cum se manifestæ el în
viafla noastræ de zi cu zi.

15 Vezi Evrei 13:5, 6.

Întærirea
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UN ANTRENOR INFAILIBIL

În liceu, jucam ca mijlocaø-stânga în echipa de fotbal16. Când
antrenorul ne expunea planul lui, noi îl urmam întocmai. Ca adult, am
væzut paralela cu umblarea mea de creøtin øi mi-am dat seama ce jucætor
jalnic am fost. Jucasem în meciul vieflii mai bine de 30 de ani ca øi cum aø
fi fost propriul meu antrenor. Dar îmi doream ca Antrenorul de pe tuøæ –
Dumnezeu – sæ binecuvânteze øi sæ facæ sæ prospere orice decizie luam.
Din punctul de vedere al lumii, “jucam” destul de bine. Însæ în inima mea
onestæ, øtiam cæ eram neîndemânatic ræu de tot. Eram neîndemânatic atunci
când era vorba sæ am o relaflie plinæ de iubire cu soflia mea; eram
neîndemânatic atunci când era vorba sæ fiu un tatæ adeværat pentru bæieflii
mei; dar cel mai mult eram neîndemânatic atunci când era vorba sæ mæ
confrunt cu propriile mele defecte de caracter.

Aøa cæ am fæcut o înflelegere cu Dumnezeu. Aveam sæ încetez sæ mai
vin cu tactica mea de joc. Îl angajam pe El ca unic Antrenor. Îl læsam pe
El sæ îmi dea indicaflii de-a lungul zilei. Mi-am aøezat viafla, cæsnicia øi
familia în mâinile Lui. Mi-am propus sæ îmi dezvolt o ureche care sæ fie
atât de sensibilæ la vocea Lui calmæ øi înceatæ, încât cea mai slabæ øoaptæ
sæ mæ facæ sæ acflionez. Dumnezeu øtia ce schimbæri trebuia sæ fac øi ce
atitudini trebuia sæ adopt. Eu aveam sæ le aduc la îndeplinire pe mæsuræ ce
El îmi atrægea atenflia asupra lor pe parcursul zilei.

Ei bine, în curând am descoperit cæ era o problemæ cu acest plan,
pentru cæ, deøi Dumnezeu pærea foarte real atunci când mæ aflam pe
genunchi în tæcerea dimineflii, ispita rareori venea dimineafla devreme,
atunci când eu eram pregætit pentru ea. Nu, ea venea atunci când presiunile
vieflii începeau sæ se ridice în jurul meu, iar zgomotul øi lucrurile care
distrægeau atenflia se înmulfleau, astfel cæ gândurile mele legate de
Dumnezeu øi de ceea ce doream ca El sæ facæ în mine scædeau pânæ la
punctul în care erau înecate de stresul øi necazurile vieflii. Øi atunci eøuam
din nou øi din nou, deøi øtiam cæ Dumnezeu voia sæ mæ conducæ.

Eram descurajat. În acest moment din viaflæ, Antrenorul meu divin
mi-a adus aminte de meciurile mele de fotbal – meciuri cu un nivel al
zgomotului teribil de ridicat øi cu o mulflime de elemente care distrægeau
atenflia: ploaia rece, zæpada øi noroiul, care te epuizau aproape complet;
16 Este vorba de fotbalul american.
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cu toate acestea, întotdeauna ascultam cu atenflie indicafliile, ca sæ øtiu ce
sæ fac. Aceasta era o lecflie pe care o puteam aplica cu uøurinflæ øi în viafla
mea personalæ. Trebuia sæ dezvolt aceeaøi sensibilitate pentru harul lui
Dumnezeu – vocea Lui calmæ øi înceatæ, care îi vorbea minflii mele.

Uneori, atunci când jocul nu decurgea foarte bine, graba øi presiunea
cu care te pregæteai pentru urmætoarea mutare se acumulau continuu, pânæ
când abia dacæ mai puteai fi atent la indicafliile antrenorului. Când se ivea
aceastæ situaflie, ceream un time-out. Pentru un scurt øi binecuvântat minut,
ne strângeam græmadæ unul lângæ altul, ne odihneam, ascultam încæ o
datæ øi reluam jocul cu o nouæ tacticæ de a câøtiga. Vestea bunæ este cæ ce
merge la fotbal merge øi în meciul vieflii.

Atunci când devenim græbifli øi prinøi cu o mulflime de treburi, când
diavolul ne împinge înapoi øi ne pune în pericol, trebuie sæ cerem un
time-out cu Antrenorul nostru øi sæ ne oprim sæ ascultæm, cu adeværat,
vocea lui Dumnezeu. Aceastæ relaflie este una în care eu mæ încred øi
depind întru totul de altcineva øi îmi propun sæ urmez tot ceea ce îmi
sugereazæ El. Puflini – foarte puflini – Îl cunosc pe Dumnezeu în termenii
unei relaflii atât de personale. Aproape nimeni dintre noi nu a fost crescut
ca mæcar sæ realizeze cæ prezenfla lui Dumnezeu poate fi atât de realæ în
viafla lui. Suntem foarte obiønuifli sæ punem în aplicare o tacticæ proprie de
joc în viafla noastræ, chiar øi în religia noastræ. Citim Scripturile øi apoi ne
stræduim sæ facem tot ce a zis Dumnezeu, în înflelepciunea øi în puterea
noastræ. Acesta nu este creøtinism. E umanism.

De ce? Pentru cæ tot noi suntem la conducere! Noi dæm indicafliile øi
punem în aplicare propria tacticæ. Ne-am obiønuit atât de mult cu aceastæ
atitudine fixatæ deja în noi, încât nu ne dæm seama cât de distrugætoare
este; øi totuøi este aceeaøi atitudine care i-a umplut inima lui Lucifer øi de
la care a pornit toatæ aceastæ încurcæturæ dureroasæ în care ne aflæm. Li s-a
transmis lui Adam øi Evei øi este legatæ de inima fiecæruia dintre noi. Însæ
nu suntem condamnafli sæ ræmânem aøa.

Când Pavel spune în Romani cæ “cel neprihænit va træi prin credinflæ”17,
el vrea sæ spunæ cæ noi trebuie sæ læsæm deoparte autonomia noastræ øi sæ
consimflim sæ træim o viaflæ sub cælæuzirea divinæ. Dumnezeu nu a
intenflionat ca noi sæ facem acest lucru singuri. Nici Isus nu a fæcut acest

17 Romani 1:17.

Întærirea
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lucru singur. El chiar a subliniat cæ “Eu nu pot face nimic de la Mine
Însumi”18.

Multe persoane sincere, bærbafli øi femei deopotrivæ, au respins ideea
unui Antrenor personal, care Îøi descoperæ voinfla nu doar în Scripturæ sau
prin providenflæ, ci personal, individului, aøa cum a fæcut-o în timpurile
biblice, atunci când David întreba: “Sæ mæ duc?”, iar Antrenorul sæu,
Dumnezeul universului, îi ræspundea: “Du-te” sau “Aøteaptæ”.

Dumnezeu întâmpinæ o problemæ serioasæ atunci când încearcæ sæ ne
ofere acest tip de ajutor continuu: zi de zi, oræ de oræ. Atât timp cât suntem
la cârma vieflilor noastre, cât deflinem controlul, El poate sæ facæ foarte
puflin pentru noi.

Atunci când m-am hotærât sæ am o experienflæ mai profundæ cu
Dumnezeu, am început sæ caut versete de genul: “Domnul te va cælæuzi
neîncetat”19, “Eu – zice Domnul – te voi învæfla øi-fli voi aræta calea pe care
trebuie s-o urmezi… øi voi avea privirea îndreptatæ asupra ta”20 øi “Orice
om sæ fie grabnic la ascultare”21. Vedeam, în astfel de texte, ceva ce îmi
scæpase øi care era în corelaflie cu exemplul pe care îl vedeam în vieflile
marilor bærbafli ai Bibliei. Mi-am dat seama cæ ei ajunseseræ cu toflii sæ
cunoascæ vocea lui Dumnezeu manifestatæ nu doar în Cuvântul Sæu, ci øi
în vieflile lor. Mi-am dat seama cæ trebuia sæ îmi potrivesc urechea pe
frecvenfla cerului, sæ ascult øi apoi sæ pun în aplicare. Aveam nevoie de
timp ca sæ mæ înghesui lângæ Antrenorul meu, sæ-I ascult indicafliile øi
apoi sæ ies din nou la joc.

VERIFICAREA PRINCIPIULUI

În viafla marilor bærbafli ai lui Dumnezeu, de mult timp morfli, am væzut
experienfla dupæ care tânjeam. Apoi am început sæ o pun în practicæ.
Auzisem de sintagma “religie experimentalæ”, dar pânæ în acest moment
nu øtiam cæ aceasta înseamnæ sæ verifici în practica vieflii de zi cu zi ceea
ce crezi cæ Dumnezeu cere de la tine. Aøa cæ m-am dus la Dumnezeu cu
luptele mele, am studiat Cuvântul Sæu pentru a-I cunoaøte voia, am fæcut

18 Ioan 5:30 (sublinierea autorului).
19 Isaia 58:11.
20 Psalmi 32:8.
21 Iacov 1:19.
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tot posibilul sæ-I disting vocea øi apoi am pus la probæ în experienfla mea
ce am crezut cæ-mi spune. La început, am eøuat din nou. Am încercat din
nou øi am eøuat, dar de data aceasta era o diferenflæ între eøecurile mele.
Acum, am început sæ învæfl din greøelile mele øi fiecare experiment m-a
adus mai aproape de Dumnezeu. În trecut, eram sortit eøecului, pentru cæ
nu înflelegeam ce înseamnæ sæ mergi øi sæ vorbeøti cu Dumnezeu. Acum,
am învæflat sæ trec de la obiceiul adânc înrædæcinat de a fi propriul meu
antrenor la acela de a-L læsa pe El sæ-mi fie Antrenor. Nu e un lucru pe
care îl deprindem o datæ pentru totdeauna. Este o experienflæ de creøtere
continuæ. Încetul cu încetul, am început sæ fac mici progrese.

PRIMII PAØI

Îmi aduc aminte de modul în care i-am învæflat pe bæieflii mei sæ meargæ.
Primii paøi i-au fæcut împleticindu-se înainte øi înapoi, într-o parte øi-n
alta øi, într-un final, cæzând. Credefli cæ am flipat la ei: “Copil prost, nu o sæ
învefli niciodatæ sæ mergi. Las-o baltæ!” Nu, nu, nu, de o mie de ori nu!
I-am încurajat sæ se ridice øi sæ încerce din nou. Eram antrenorul de pe
margine care le striga: “Haide, pofli s-o faci!” “Încæ un pas – aproape ai
ajuns – continuæ sæ mergi!” “Nu-mi pasæ de câte ori cazi – îmi pasæ doar
de câte ori te ridici la loc!”

Aøa este Tatæl nostru cel ceresc! El øtie cæ ne-am petrecut mare parte
din viaflæ târându-ne pe burtæ øi crezând cæ acela era singurul mod de
deplasare. El înflelege cæ, atunci când încercæm sæ mergem pe picioarele
noastre pentru prima datæ, nu prea avem echilibru, iar picioarele ne sunt
instabile; el mai øtie øi cæ suntem predispuøi sæ ne întoarcem la vechile øi
familiarele noastre cæi. El se aøteaptæ sæ cædem în aceastæ tentativæ de a
merge – de nenumærate ori. Însæ preocuparea Lui majoræ este ca noi sæ
învæflæm sæ mergem. El ræmâne alæturi de noi, oricât de mult ne-ar lua
aceastæ învæflare! El ne vede aøa cum vom deveni, nu aøa cum suntem în
prezent. Mai mult, faptul cæ încercæm sæ mergem øi cæ ne trezim cæzând
cu nasul în pæmânt nu e un timp pierdut, ci parte a procesului de reparare
a trecutului.

Spre deosebire de copilaøii care încep sæ meargæ, noi ducem cu noi
tot felul de neînflelegeri øi de bagaje din experienfla noastræ trecutæ, în
timp ce ei învaflæ sæ meargæ bine de prima datæ. Fiecare dintre noi a acflionat

Întærirea
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în manieræ proprie atât de mult timp, încât s-au sæpat fægaøe adânci pe
calea noastræ. Atunci când, în sfârøit, ne hotærâm sæ mergem pe calea pe
care Dumnezeu vrea sæ mergem, de multe ori ne împiedicæm øi cædem în
fægaøele vechi ale vieflii. Aceasta n-ar trebui sæ ne descurajeze. Sæ încerci
øi sæ eøuezi øi, apoi, sæ încerci din nou se cheamæ învæflare. Sæ încerci, sæ
eøuezi øi sæ renunfli – acesta este adeværatul eøec. Aøa cum un copilaø
învaflæ într-un final sæ meargæ, aøa øi noi învæflæm sæ mergem cu Dumnezeu.

Noi ne luptæm din ræsputeri aici, deoarece este stræin de noi gândul de
a ne træi viafla la umbra Celui atoatevæzætor. Totuøi, odatæ ce ne aventuræm
cu succes în primii noøtri paøi øi gustæm acest lucru, începe o nouæ viaflæ,
care ne întæreøte sufletul.

CUM FUNCfiIONEAZÆ…
Sæ væ împærtæøesc cum funcflioneazæ acest principiu pentru mine,

trecându-væ printr-o zi tipicæ a mea. Nu vreau sæ væ fiu exemplu, dar
poate cæ exemplul meu væ va ajuta sæ væ gæsifli propria umblare întæritæ.

Începutul fiecærei noi zile reprezintæ pentru mine începutul unui nou
meci în jocul vieflii. Am nevoie de timp sæ stau strâns lipit de Antrenorul
meu. Aøa cæ mæ asigur cæ am timpul acesta. Mæ trezesc pe la cinci dimineafla
øi ies sæ alerg pe afaræ. Imaginafli-væ cam cum e. Noi locuim într-o vale de
o sælbæticie virginæ, la marginea Parcului Naflional Glacier. Vârfuri de
munte abrupte øi masive ne flancheazæ la est øi munfli împædurifli ne
mærginesc la vest. Este un loc retras øi liniøtit. Când ies pe uøæ, tot ceea ce
îmi întâmpinæ simflurile face parte din creaflia lui Dumnezeu. Când o
pornesc pe cærare în jos spre râu, când zæresc licæririle zorilor care se
apropie sau poate când iau prin surprindere o cæprioaræ care paøte, mintea
mea începe sæ devinæ conøtientæ de Cel care le-a fæcut pe toate. El e acolo
– întotdeauna e acolo! Gândurile mele se îndreaptæ spre persoanele din
viafla mea. Îi aduc pe tofli în fafla Lui, rugându-L ca pe fiecare în parte sæ-l
conducæ øi sæ-l binecuvânteze, cæci El îl cunoaøte cel mai bine. Îi
împærtæøesc îngrijorærile mele, nevoia mea dupæ intervenflia øi protecflia
Lui øi recunosc supravegherea Lui constantæ în viafla mea.

Mæ întorc acasæ treaz de-a binelea øi vioi. Dupæ duø, mæ aøez la birou,
deschid Biblia øi citesc cam o jumætate de oræ. Acest timp pe care-l petrec
adâncit în Cuvântul lui Dumnezeu este esenflial dacæ vreau sæ Îi recunosc
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vocea øi principiile. Vocea lui Dumnezeu nu este singura care ne atrage
atenflia. Propria noastræ raflionare omeneascæ – ceea ce numesc “discuflie
cu mine însumi” – este o voce foarte puternicæ, iar atunci când ea e tot ce
avem, pare dreaptæ. Raflionærile altora ne influenfleazæ øi ele gândurile øi
opiniile. Øi, bineînfleles, avem un duøman care lucreazæ constant pentru a
ne conduce spre fundæturi. Putem sæ confundæm cu uøurinflæ aceste voci
cu cea a lui Dumnezeu øi sæ le urmæm, crezând cæ Îl urmæm pe Dumnezeu.
Putem fi sinceri, dar s-ar putea, sincer, sæ ne înøelæm. Principiile lui
Dumnezeu, aøa cum sunt ele prezentate în Cuvântul Sæu, ne oferæ testul
cu ajutorul cæruia sæ discernem cine este cel ce vorbeøte inimilor noastre.

Nu putem niciodatæ sæ epuizæm Scripturile. Doar pentru cæ am citit
Biblia din scoarflæ-n scoarflæ øi pentru cæ øtiu toate povestirile øi unde se
gæsesc textele cu care sæ dovedesc o doctrinæ sau alta, nu sunt îndreptæflit
sæ cred cæ nu am nevoie de timp zilnic petrecut în Cuvântul lui Dumnezeu.
Principiile lui Dumnezeu se dezvoltæ continuu. Înflelegerea mea despre
cum trebuia sæ aplic un principiu ieri era suficientæ pentru ieri. Dar astæzi,
experienfla trebuie sæ se adânceascæ. Cuvântul lui Dumnezeu este
întotdeauna proaspæt, deoarece are proprietatea de a ne pætrunde adânc în
inimi în oricare fazæ a experienflei noastre ne-am afla.

Dupæ aproximativ o jumætate de oræ petrecutæ în Cuvântul lui
Dumnezeu, mintea mea este, de obicei, tæcutæ. A fost golitæ de “discufliile
cu mine însumi” øi umplutæ cu principiile lui Dumnezeu. Procesele gândirii
mele sunt supuse Lui. Intru apoi în timpul de liniøte. Îngenunchez øi mæ
închin lui Dumnezeu, læudându-L pentru cine este øi mulflumindu-I pentru
mâna Lui care intervine în viafla mea øi în vieflile celorlalfli. Vorbesc cu El
cum aø vorbi cu un prieten, împærtæøindu-I bucuriile, îngrijorærile, durerile
øi planurile mele. Îi mærturisesc defectele mele øi îi cer harul lui care
curæflæ øi întæreøte. Mæ angajez ca, de-a lungul întregii zile, sæ fiu atent la
vocea conøtiinflei mele, în deplinæ concordanflæ cu principiile Cuvântului
Sæu. Øi, cel mai important lucru, ascult.

Majoritatea oamenilor Îl privesc pe Dumnezeu ca pe un soi de curier
øi Îi dau o listæ cu ceea ce øi-ar dori ca El sæ facæ pentru ei. Deøi e loc în
rugæciune øi pentru împærtæøirea nevoilor noastre lui Dumnezeu, este mult
mai vital pentru noi sæ ne predæm în mod conøtient viafla lui Dumnezeu.
Decât sæ-I spunem ce sæ facæ, mai degrabæ sæ cultivæm, din partea noastræ,
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o dispoziflie de a asculta cu atenflie de El de-a lungul întregii zile. Noi nu
Îl controlæm pe Dumnezeu. Nu putem spune: “Uite, am zece minute la
dispoziflie. Øopteøte-mi instrucfliunile pentru ziua de azi.” Asta înseamnæ
sæ-L controlezi pe Dumnezeu.

Îi dau lui Dumnezeu oportunitatea de a-mi impresiona mintea în timp
ce mæ aflu pe genunchi. Dacæ mintea mea nu este tæcutæ, folosesc un text
din Scripturæ ca sæ îmi fac mintea sæ se concentreze asupra voii lui
Dumnezeu pentru mine. Dacæ mæ lupt cu ceva, adesea merg afaræ sæ mæ
plimb øi sæ vorbesc cu Dumnezeu cu voce tare. Aceastæ comuniune este
esenflialæ ca sæ mæ facæ sensibil la cælæuzirea Lui de-a lungul întregii zile
øi ca sæ mæ motiveze sæ acflionez aøa cum mæ îndeamnæ El.

UN RITM ECHILIBRAT

De-a lungul anilor, am descoperit cæ, diminuând zgomotul de fundal
din viafla mea, am reuøit sæ fiu mai atent la Antrenorul meu. Sunt, din fire,
o persoanæ activæ øi, de preferinflæ, sunt un alergætor færæ safl, ca un iepure.
Antrenorul meu a lucrat cu mine în ce priveøte acest aspect, ca sæ îmi mai
încetineascæ ritmul øi sæ ajung la un echilibru, deoarece, dacæ alerg prea
repede, nu-L mai aud atât de uøor atunci când îi vorbeøte inimii mele.
Ræspunsurile automate la situafliile din viafla de zi cu zi tind sæ preia
controlul. Aøa cæ am eliminat televizorul, radioul, ziarele øi revistele. Mulfli
oameni întâmpinæ dificultæfli atunci când se aflæ într-un mediu liniøtit,
însæ eu am ajuns sæ tânjesc dupæ liniøte, deoarece, astfel, pot sæ disting
mai repede vocea Antrenorului meu, care mæ conduce spre câøtigarea
meciului. Pe mæsuræ ce cooperez în felul acesta, un nou simflæmânt al
prezenflei lui Dumnezeu în viafla mea începe sæ punæ stæpânire pe mine. Øi
pe mæsuræ ce încep sæ merg în lumina acestui nou simflæmânt, manierele
mi se schimbæ. Atitudinea faflæ de ceilalfli mi se mai cizeleazæ. Atenflia cu
care pun nevoile celorlalfli înaintea nevoilor proprii capætæ o nouæ
dimensiune. Descopær cæ mai bune sunt cæile lui Dumnezeu decât cele
proprii. Aceasta înseamnæ sæ ai o credinflæ vie – o credinflæ conectatæ la un
Mântuitor prezent.
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DE PE GENUNCHI, ÎN PICIOARE

Acum e momentul sæ-mi încep ziua. În timp ce ies din micuflul meu
birou, arunc o privire spre dormitorul pe care eu øi Sally îl împærflim øi
observ cæ nu este fæcut patul. Am învæflat cæ, atunci când Îl laøi pe
Dumnezeu sæ-fli conducæ viafla, El îfli cere sæ faci lucruri pe care firea ta
pæmânteascæ nu vrea sæ le facæ. Cobor scærile, dar neliniøtea din inimæ
îmi sugereazæ delicat cæ ar trebui sæ merg înapoi sus øi sæ fac patul.

Dar, Doamne,… asta e sarcina lui Sally!
“Cine defline controlul, Jim?” În acest punct, decizia este întotdeauna

a mea.
Ei bine, Doamne, cred cæ ar fi un gest frumos pentru Sally a mea.
“Da, Jim, l-ar aprecia cu siguranflæ.”
OK, Doamne. Nu voia mea, ci voia Ta sæ se facæ. Hai cæ fac patul.22

Este atât de simplu. O sensibilitate faflæ de voinfla lui Dumnezeu în
opoziflie cu a mea.

Cinci minute mai târziu, sunt gata pentru altarul familial. Cântæm o
cântare, îngenunchem pentru rugæciune, citim câteva paragrafe care sæ ne
încurajeze într-o manieræ creøtineascæ øi discutæm în detaliu semnificaflia
lor pentru noi. Închidem cu o rugæciune, iar Sally începe sæ pregæteascæ
masa.

Mæ îndrept spre biroul meu, ca sæ îmi încep datoriile zilei respective.
Dar, aruncând o privire peste umær, o væd pe Sally a mea nu doar pregætind
mâncarea, ci øi strângând øi împæturind rufele spælate, apoi punând altele
în maøina de spælat. Vocea aceea ca un susur blând a Antrenorului meu
îmi spune: “Ar avea cu siguranflæ nevoie de ceva ajutor øi încurajare.”

Dar, Doamne,… chiar vreau sæ mæ apuc de treabæ, dar de treaba
mea, nu a ei!

Suntem cu toflii foarte egoiøti într-un fel sau altul. Pentru mine, se
pare cæ a termina treburile este un lucru mai important decât oamenii.
Sunt într-un dezechilibru. Cu toflii suntem într-un dezechilibru, tinzând
când spre stânga, când spre dreapta. Dar voi consimfli eu sæ pivotez în
jurul punctului din mijloc? Meditez la aceasta câteva clipe, dupæ care îmi
supun voinfla Antrenorului meu. Sally este miøcatæ privindu-mæ cum curæfl
bucætæria øi strâng rufele. Iubesc zâmbetul acela al ei, care vine din adâncul
22 Vezi Luca 22:42.
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inimii øi îi umple fafla de strælucire. Dragostea exprimatæ noaptea începe –
întotdeauna începe – cu dragostea exprimatæ de-a lungul întregii zile. Nu
cæ aceasta ar fi motivaflia sau flinta noastræ, dar este o realitate care explicæ
de ce atât de mulfli bærbafli se trezesc cu o parteneræ rece seara. Haidefli,
mæi bæiefli! Gândifli-væ puflin! Dacæ rolurile ar fi inversate, spunefli-mi: cât
de afectuoøi afli mai fi cu un sofl care fuge de voi toatæ ziua, dar aleargæ
dupæ voi noaptea?

Luæm masa împreunæ, într-o atmosferæ plæcutæ, færæ televizor, ziare,
radio sau alte lucruri care sæ ne capteze atenflia, ci discutând despre vieflile
noastre, despre copiii øi viitorul nostru. Este o discuflie vie, deschisæ,
revigorantæ. Spælæm vasele împreunæ, iar paharul lui Sally a mea este
plin. Este plinæ de viaflæ øi îndrægostitæ. Acfliunile mele fæcute în ascultare
de Antrenorul meu o încurajeazæ. Cât de pufline femei primesc mæcar atâta
consideraflie pe parcursul unei zile! Nu e de mirare cæ instituflia cæsætoriei
este øtearsæ øi perimatæ. Mai mult, ce fel de pastor aø fi fost eu dacæ aø fi
scris øi aø fi predicat despre viafla creøtinæ, dar acasæ aø fi tratat-o pe Sally
ca pe un coø de gunoi?

Nu am fæcut decât sæ-L ascult pe Antrenorul meu atunci când mi-a
spus ce schemæ de joc sæ folosesc în continuare. Bæiefli, nu e complicat
deloc. Tot ce se cere este moarte faflæ de voinfla øi calea mea proprie.
Aceasta înseamnæ sæ træieøti la umbra Mântuitorului. Acum, situaflia poate
varia de la caz la caz øi circumstanflele pot fi diferite, dar principiul ræmâne
acelaøi: “Totuøi nu cum voiesc Eu, ci cum voieøti Tu.”23 Iatæ-mæ, Doamne;
foloseøte-mæ ca pe o unealtæ a neprihænirii Tale. Fie ca, în toate zilele
vieflii mele de-acum încolo, sæ træiesc nu pentru mine, ci în folosul celor
dragi ai mei.

Aceasta merge dincolo de religie øi are de-a face cu însæøi inima
creøtinismului, care este Calvarul. Calvarul înseamnæ jertfirea vieflii mele
în folosul celorlalfli. Nu vreau sæ vedefli aceastæ jertfire ca pe un lucru
groaznic. Dimpotrivæ, sunt probabil cel mai fericit sofl øi tatæ din întreaga
lume, cel mai împlinit bærbat. Este greu sæ faci trecerea de la o viaflæ în
care ai fost propriul stæpân la una condusæ în mod divin. Însæ beneficiile
unei cæsnicii reînsufleflite øi reîmprospætate øi ale unei familii unite øi
rezistente sunt imense.

23 Matei 26:39.
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IEPURE VS. fiESTOASÆ

În sfârøit, reuøesc sæ-mi încep munca la birou. Adesea am de dus la
bun sfârøit sarcini monumentale, cum, de altfel, fiecare are în meseria lui.
Lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu s-a dezvoltat øi astæzi implicæ
mulfli oameni cu sarcinile lor specifice. Dupæ cum spuneam, sunt un
alergætor færæ safl, un iepure, cæruia îi place sæ rezolve lucrurile rapid.
Problema este cæ unii dintre cei cu care lucrez sunt flestoase øi au nevoie
de timp pentru a face ceva. Dumnezeu a creat atât flestoasele, cât øi iepurii.
Totuøi, iepurii pun adesea o presiune atât de mare pe flestoase, încât acestea
nu mai vor nimic altceva decât sæ se ascundæ în carapacea lor; la rândul
lor, flestoasele devin adesea atât de prinse în efortul lor de a face ceva,
încât uitæ cæ scopul este, de fapt, sæ treacæ linia de sosire.

În aceastæ zi tipicæ din viafla mea pe care v-o relatez, scriu niøte scrisori
de ræspuns la unele întrebæri venite de la persoane care au urmærit
DVD-urile mele, dar la fel de bine aø fi putut face ultimele retuøuri la un
CD sau ceva legat de publicarea unei cærfli. Însæ invariabil cineva, undeva,
nu-øi face treaba øi este ghinionul meu sæ fiu acela care sæ repare lucrurile
øi sæ termine treaba. De curând, a trebuit sæ sun o flestoasæ care pærea sæ
aibæ douæ viteze – târziu øi mai târziu – øi douæ turaflii – întârziat øi cu
totul deraiat. Acest proiect avusese deja termenul de predare amânat o
datæ, iar acum tot ceea ce primesc sunt niøte scuze. Simt pericolul de a
recurge la firea mea pæmânteascæ, în loc sæ mæ confrunt cu acest om în
Spirit. Ca iepure, mi-ar fi extrem de uøor sæ calc în picioare aceastæ flestoasæ,
øi îmi dau seama de acest lucru. Nu øtiu unde te gæseøti tu în acest scenariu
– dacæ eøti flestoasa care trebuie sæ-øi lepede carapacea sau iepurele care
trebuie sæ încetineascæ ritmul. În ambele situaflii, fiecare trebuie sæ-øi
gæseascæ punctul de echilibru în Hristos. Fiecare are nevoie de o schimbare
a firii care sæ îi dea tærie, de un Antrenor divin care sæ-l supravegheze.

Am sunat øi am simflit cum creøte tensiunea. Acesta este punctul în
care cei mai mulfli dintre noi ne pierdem dependenfla de Dumnezeu øi
luæm lucrurile în mâinile noastre. Prezenfla lui Isus parcæ se pierde încet,
în timp ce noi ne încredem din ce în ce mai mult în propriile noastre
gânduri, emoflii, abilitæfli øi tehnici de rezolvare a problemelor sau în absenfla
lor.

Întærirea
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TOUCHDOWN!24

Am fæcut o pauzæ la telefon, dar tæcerea mea spunea multe. Ce fac?
Mæ consult cu Antrenorul meu pentru a adopta o abordare nouæ, care sæ
ne ajute pe amândoi sæ ajungem la linia de sosire în aceeaøi echipæ. Acesta
este ceea ce eu numesc extraordinarul schimb. Îi dau problemele mele lui
Dumnezeu în schimbul pæcii øi solufliei Lui. Când am început prima datæ
sæ folosesc metoda aceasta, îmi lua 15-20 de minute ca sæ obflin
autocontrolul în Hristos, însæ acum pot obfline ceea ce caut în doar câteva
clipe. Sunt ca un alergætor care începe alergând un kilometru în zece
minute, apoi, prin antrenament, timpul scade la opt minute, øi apoi la øase
minute, pentru ca, în final, sæ ajungæ la patru minute. La fel este øi în viafla
de creøtin: acele lucruri care, la început, ne luau foarte mult timp ne iau
din ce în ce mai puflin timp, pe mæsuræ ce cæpætæm experienflæ.

Dintr-o datæ, îmi vine o idee nouæ øi îi spun prietenului meu flestoasæ:
“Ce ai face dacæ ai fi în locul meu? Sunt înfrânt øi am nevoie de ajutorul
tæu.”

Simt o schimbare de atitudine la celælalt capæt al firului, pe mæsuræ ce
atitudinea lui se înmoaie øi începe sæ caute o soluflie împreunæ cu mine.
Îmi ræspunde: “Înfleleg situaflia dificilæ în care te afli, Jim. Lasæ-mæ sæ mæ
mai gândesc la ea øi te sun eu mai târziu.”

Acum, munca mea nu s-a terminat. Dumnezeu vrea sæ mæ învefle øi
mai mult øi sæ mæ facæ sæ mæ rog pentru acest om, în timp ce se gândeøte
la situaflia noastræ. Mæ surprind rugându-mæ: “Doamne, prin harul Tæu –
prin prezenfla, înflelepciunea øi tæria Ta – atinge-l pe acest om într-un mod
care sæ-i miøte inima. Ajutæ-mæ sæ ræmân liniøtit în Tine, indiferent de
rezultat. Ajutæ-mæ sæ înfleleg cæ Tu eøti mult mai interesat de caracter
decât de linia de sosire øi cæ e treaba Ta, nu a mea, aceea de a duce la bun
sfârøit aceastæ lucrare.”

Nu mæ pot ruga în felul acesta pentru altcineva decât dacæ inima mea
este atrasæ cætre a lui øi dacæ, în locul dezamægirii, cultiv un interes profund
øi sincer pentru individ în calitatea lui de fiinflæ umanæ preflioasæ. Acesta
este secretul care face ca Isus sæ nu se stingæ în mijlocul grijilor zilnice øi
care mæ ajutæ sæ nu las emofliile, gândurile øi înflelepciunea mea sæ preia
controlul. Acest schimb extraordinar – gândurile, emofliile øi sentimentele
24 În fotbalul american, un “gol” în valoare de 6 puncte.
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mele în schimbul înflelepciunii øi viziunii de joc a Antrenorului meu – mæ
ajutæ sæ înscriu!

Schimbul acesta extraordinar ne aøteaptæ tot timpul øi în tot locul,
însæ depinde de noi sæ cerem un time-out, dacæ ziua, împrejurærile sau
sentimentele preiau controlul. Pentru mine, este o pauzæ în mijlocul
bætæliei, ca sæ îmi amintesc cine defline controlul. Atunci când suntem
îndeajuns de motivafli pentru a filtra totul prin prisma Antrenorului nostru
divin, are loc schimbul acesta extraordinar. Aceasta este întærirea noastræ,
dar este a noastræ doar dacæ ne conectæm la sursa de putere – din nou øi
din nou øi din nou.

fiestoasa mea mæ sunæ într-un sfârøit, asigurându-mæ cæ materialul
meu va fi gata în douæzeci øi patru de ore, iar eu sper sæ se flinæ de cuvânt.
Dar, indiferent dacæ se fline sau nu de cuvânt, eu ræmân mai degrabæ liniøtit
decât descurajat.

CÂTEVA MOMENTE DE RELAXARE

Acum e ora prânzului øi ziua mea m-a epuizat treptat. Însæ mi-a øi dat
energie. Îmi invit soflia la câteva momente de relaxare în leagænul nostru
de afaræ. În timp ce sorbim dintr-un pahar apa rece, proaspætæ, a unui
pârâu de munte, sunt tentat sæ aduc în conversaflia noastræ bagajul de
scepticism la adresa flestoasei mele. Antrenorul meu îmi sugereazæ: “Jim,
învioreazæ-fli soflia. Nu adæuga acest bagaj zilei ei. Întreab-o cum merge
noul capitol al cærflii ei. Pæstreazæ conversaflia proactivæ, nu reactivæ.”

Acesta este un joc nou. Din nou, Antrenorul meu mæ pune în fafla unei
alegeri. Viafla mea parcæ ar fi fæcutæ dintr-o mulflime de alegeri. Dumnezeu
zice: “Alegefli astæzi cui vrefli sæ slujifli.”25 Aceasta este adeværata viaflæ de
creøtin. Este mai mult decât o simplæ doctrinæ; ea înseamnæ o viaflæ de credinflæ,
de predare øi de dependenflæ de Acela care ne iubeøte cu o iubire veønicæ.

EL SE IMPLICÆ

Dupæ amiazæ, una dintre sarcinile mele este aceea de a construi câteva
cæsufle pentru pæsæri în noua miriøte care a apærut în urma incendiului care
cuprinsese un colfl din proprietatea noastræ. Îmi adun uneltele øi materialele
de care cred cæ am nevoie, inclusiv o foarfecæ micæ pentru sârmæ.
25 Iosua 24:15; sublinierea autorului.
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Un gând îmi vine în minte: “De ce nu iei la tine øi foarfeca mare
pentru sârmæ?”

E o idee prosteascæ, mæ gândesc. Nu am nevoie decât de cea micæ.
Clemele din sârmæ de la aceste cæsufle sunt subfliri. Alung ideea din minte
færæ a sta pe gânduri øi mæ græbesc sæ îmi termin treaba. La vreo 400 de
metri de garaj, montez acele cæsufle. Pentru a termina, trebuie sæ îndepærtez
câteva cleme din sârmæ øi, ca sæ fac acest lucru, iau foarfeca micæ de
sârmæ. Încerc sæ îmi fac treaba cu ea, dar îmi dau seama cæ nu merge,
deoarece unul dintre vârfuri s-a rupt. Trebuie sæ mæ întorc pânæ la garaj ca
sæ iau foarfeca mai mare. Pe drum, mæ minunez de grija pe care mi-o
poartæ Antrenorul meu. El se implicæ chiar øi în cele mai mici detalii ale
vieflii mele øi vrea sæ mæ salveze de lipsa mea de prevedere – doar în cazul
în care ascult. Îmi reînnoiesc consimflæmântul de a mæ læsa condus de El.

TIME-OUT

Tot restul dupæ-amiezii, sunt bombardat de telefoane, de un oaspete
neaøteptat øi de o mare dezamægire. Generatorul nostru, singura sursæ de
curent electric, sfârâie. În acea dupæ-amiazæ, n-am fæcut aproape nimic
din ce aø fi vrut sæ fac. Tot ce am fæcut a fost sub tirania urgentului. Iar
mie îmi place sæ termin treburile pe care vreau sæ le fac!

La øase øi jumætate seara, soflia mæ priveøte cu ochii aceia cercetætori
ai ei, care spun: “Îfli ajung sarcinile pe care le-ai avut de îndeplinit astæzi.
Hai sæ mergem la o plimbare în josul râului.”

Mæ lupt în inima mea. Mai bine aø pune mâna sæ repar generatorul.
Iepurele dinæuntrul meu bate din picior de enervare øi ar vrea sæ-i dau
frâu liber. Sunt ispitit sæ spun: “Du-te færæ mine. Am prea multe pe cap.”

Dar simt o Voce înceatæ øi blândæ care îmi spune: “Venifli singuri la o
parte øi odihnifli-væ puflin.”26 Din nou, lupta are ca mizæ cine defline
controlul. Øtiu ce ar trebui sæ fac, însæ nu e o problemæ de cunoaøtere. E o
problemæ de aplicare. Voi ceda tiraniei urgentului? Alegerea mea este
fæcutæ.

“Hai sæ mergem! Generatorul poate sæ aøtepte pânæ mâine.”
Iepurele meu este supus. Dumnezeu câøtigæ, cæsnicia mea câøtigæ øi

eu de asemenea!
26 Vezi Marcu 6:31.
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Când mæ duc la culcare în acea searæ, îmi dau seama cæ în viafla mea
este Cineva care, dacæ îi dau mânæ liberæ, va lucra în mine un caracter
nou, o cæsnicie revigoratæ øi o familie restauratæ. Cum aø putea spune
“nu”? Câtæ îndræznealæ din partea mea sæ cred cæ aø fi reuøit vreodatæ
sæ-mi conduc viafla de unul singur. Cât de îndelung ræbdætor a fost Domnul
cu mine, încât m-a aøteptat sæ remarc interesul Sæu suprem pentru
bunæstarea mea!

Care a fost diferenfla dintre Petru øi Iuda? Amândoi au fost ucenici ai
lui Hristos øi s-au bucurat sæ se numere printre prietenii intimi ai Lui.
Amândoi au avut grave defecte de caracter. Amândoi erau obiønuifli sæ fie
propriii lor antrenori. Amândurora le-a fost datæ ocazia sæ renunfle la
controlul asupra propriilor lor viefli øi sæ-L lase pe Hristos la cârmæ. Petru
s-a læsat schimbat. Iuda nu. Exemplul cæruia dintre ei îl urmezi?

“DOAMNE, CE VREI SÆ FAC?”
Dacæ fli-ai dat seama cæ ai jucat dupæ propria tacticæ de joc, de ce sæ nu

te laøi schimbat acum? De ce sæ nu încerci aceastæ metodæ mæcar 30 de
zile? Ce ai de pierdut? Timp de doar 30 de zile, concentreazæ-te pur øi
simplu asupra întrebærii pe care Saul a pus-o atunci când în sfârøit a încetat
sæ mai joace dupæ propria tacticæ de joc øi a început sæ asculte de Antrenorul
sæu divin: “Doamne, ce vrei sæ fac?”27 Aceasta e întrebarea pe care trebuie
sæ fli-o pui atunci când te scoli, când îfli duci la îndeplinire treburile zilnice
øi când te culci. Lasæ-L pe Dumnezeu sæ te aibæ – atât cât pofli – timp de
30 de zile. Joacæ doar dupæ tactica lui de joc aøa cum o înflelegi. Fæ din
soflia øi din copiii tæi o prioritate. Træieøte ca sæ-I cinsteøti numele prin
orice conversaflie pe care o porfli øi orice activitate pe care o faci de-a
lungul zilei.

Ce ai sæ descoperi va fi uimitor. Am provocat o mulflime de bærbafli sæ
încerce acest program care schimbæ viafla øi mulfli dintre ei s-au întors la
mine øi mi-au spus: “Dumnezeu este real… Este acolo… Îmi vorbeøte cu
adeværat! Soflia mea, copiii mei øi prietenii mei – tofli væd o schimbare în
viafla mea. Recunosc care sunt punctele în care i-am rænit pe cei dragi øi
gæsesc puterea de a le vindeca rænile. Am crezut cæ o sæ am o mulflime de
restricflii. Dar mæ simt atât de liber!”
27 Fapte 9:6.

Întærirea
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Haide! Urcæ la bord! 30 de zile nu înseamnæ mult timp! Pur øi simplu
nu mai fline cont de nimic øi lasæ-L pe Dumnezeu sæ fie Antrenorul tæu!

CAPITOLUL 4
ÎNTÆRIREA

Întrebæri pentru introspecflie sau discuflii de grup

  1. Ce mi-a transmis Duhul Sfânt când am citit acest capitol? Am de gând
     sæ ræspund?
  2. Va schimba cu ceva experienfla mea zilnicæ noua înflelegere cu privire
     la harul lui Dumnezeu?
  3. Dacæ cineva ar întreba-o pe soflia mea dupæ ce tacticæ joc, ce ar spune
     ea? Mæ autoguvernez sau mæ guverneazæ Dumnezeu?
  4. Ce lucruri atenueazæ conøtientizarea de cætre mine a prezenflei lui
      Dumnezeu?
  5. Ce lucruri din viafla mea trebuie reduse la tæcere?
  6. Când îmi încep ziua øi interacflionez cu cei dragi, vor spune ei cæ mæ
      væd predându-mæ Antrenorului meu divin?
  7. Simt ei rezultatele practice ale faptului cæ Îl ascult pe Antrenorul meu
     divin?
  8. Dacæ mæ gândesc la felul în care muncesc, ce este mai important pentru
     mine: sæ îmi termin treaba sau sæ îmi gæsesc echilibrul în Hristos?
  9. Când Duhul Sfânt îmi øopteøte la ureche, ræspund în mod constant?
10. Care este ræspunsul meu la provocarea celor 30 de zile?
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SECfiIUNEA A II-A

Refacerea relafliilor
Da, pofli!

CAPITOLUL 5
SUFLETE RÆNITE

CAPITOLUL 6
FAMILIA PE PRIMUL LOC

CAPITOLUL 7
“ÆSTA-I BÆRBATUL MEU!”

CAPITOLUL 8
INTIMITATEA: UN PRODUS SECUNDAR

CAPITOLUL 9
“SUNT ALÆTURI DE TINE – PUNCT!”

CAPITOLUL 10
CUM SE ZIDESC BÆRBAfiII

CAPITOLUL 11
UN PRIETEN PENTRU MINE
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Suflete
rænite

Fraflii nedreptæflifli sunt mai greu de câøtigat decât o cetate întæritæ, øi certurile
lor sunt tot aøa de greu de înlæturat ca zævoarele unei case împæræteøti.

– Proverbe 18:19

Era una dintre acele zile grele la serviciu. Totul pærea sæ meargæ prost.
Aveam clienfli cu probleme, greutæfli cu angajaflii, un telefon care suna în
mod constant øi un munte de hârtii pe birou ce pærea nesfârøit. Pânæ la
amiazæ, deja capul îmi vâjâia, aveam un nod în gât øi tot ce îmi doream
era sæ merg acasæ, sæ mæ præbuøesc în øezlong øi doar sæ vegetez.

Nu aveam nici cea mai micæ idee despre ce se petrecea acasæ în timp
ce eu înaintam cu greutate prin acea zi stresantæ de la birou; în timp ce îøi
fæcea treaba, soflia mea, Sally, vorbea cu bæiatul nostru de patru ani, Matthew.

“Matthew, øtii cæ ziua lui tati o sæ fie peste doar patru zile? Nu ar fi
amuzant sæ planificæm ceva special pentru el?”

Ochii lui Matthew au început sæ stræluceascæ øi rotiflele din mintea lui
ingenioasæ au început sæ se învârtæ. Îøi iubea tatæl øi era suficient de mare
ca sæ øtie cæ zilele de naøtere erau o ocazie specialæ, amuzantæ. A început
sæ se gândeascæ la toate lucrurile pe care le putea face pentru ziua lui tati.
La început, mi-a fæcut câteva desene øi le-a pus într-o cutie de pantofi.
Mai era încæ loc în acea cutie, aøa cæ a mers afaræ øi a luat câteva comori
din naturæ pe care øtia cæ aveam sæ le apreciez. A împachetat cu entuziasm
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acea cutiuflæ preflioasæ, aøa cum numai un bæieflel de patru ani o putea face
øi i-a pus în vârf o fundæ. Apoi a aøteptat neræbdætor sæ vin acasæ. Patru
zile înseamnæ o veønicie pentru un bæiat de patru ani øi nu avea cum sæ
aøtepte atât de mult pentru a-mi da cadoul. Mai putea sæ suporte doar
pânæ la sfârøitul acelei zile! Øtia cæ tata avea sæ fie la fel de încântat de
cadou cum era øi el.

Când mi-a auzit maøina, a ieøit sæ mæ întâmpine la uøæ, plin de plæcere.
M-am îndreptat cu paøi rapizi spre casæ având un singur lucru în minte –
sæ vegetez în øezlongul meu! Abia l-am zærit pe bæieflelul entuziasmat în
timp ce îl dædeam la o parte, îndreptându-mæ spre sufragerie. M-a urmærit
øi când, în sfârøit, m-am aøezat, s-a pus în fafla mea, nemaifiind în stare sæ
se abflinæ.

“Tatæ, tatæ!”, aproape cæ striga, “am un cadou de ziua ta pentru tine!”
L-am privit cu ochi obosifli øi cu o durere cumplitæ de cap, øi toatæ

tensiunea zilei s-a dezlænfluit.
“Matthew, lasæ-mæ în pace!”, i-am poruncit dur. “Nici mæcar nu e

ziua mea.”
Chiar dacæ gâtul mæ durea îngrozitor, am putut sæ-i væd fafla micæ

læsându-se în jos pe mæsuræ ce asimila respingerea mea. Plæcerea,
încântarea øi aøteptarea parcæ i se scurseseræ prin picioare în pæmânt. Cu
inima frântæ, s-a retras sæ-øi ascundæ lacrimile în braflele mamei sale.
Sufletul lui s-a închis faflæ de mine.

ÎMPINGÂND BIATA BROASCÆ fiESTOASÆ ÎNAPOI ÎN CARAPACE

Am fæcut-o cu toflii, nu-i aøa? Cu toflii ne-am trezit vorbindu-le aspru
celor pe care îi iubim. “Prostule, uite ce-ai fæcut.” “Chiar nu pofli sæ faci
nimic bine?” “De câte ori trebuie sæ-fli repet acelaøi lucru?” “Cascæ bine
ochii!” “Ce-ai pæflit? Ce e în neregulæ cu tine?” Îmi amintesc de o ocazie
în care urmæream îndeaproape un grup de bæiefli care necæjeau o broascæ
flestoasæ. O împingeau cu toflii cu befle øi bineînfleles cæ aceasta s-a tras în
carapacea ei øi nu a mai ieøit de acolo pentru nimic în lume. Asta se
întâmplæ øi cu sofliile øi cu copiii noøtri atunci când îi împungem prin
cuvinte dure øi pline de nepæsare. Unii se vor retrage în liniøte, în timp ce
alflii vor reacfliona cu mânie, dar tofli îøi vor închide sufletele faflæ de noi –
øi exact asta a fæcut øi Matthew.

Suflete rænite
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Øtifli, eram “creøtin”, prezbiter în bisericæ, atunci când m-am purtat
atât de dur cu Matthew. Prinsesem repede doctrinele biblice sænætoase,
aveam un stil de viaflæ conservator øi eram activ în a duce mai departe
Evanghelia. Totuøi, aceste lucruri nu erau suficiente pentru a mæ salva de
la a construi un zid de despærflire între mine øi unul dintre cei pe care îi
iubeam cel mai mult. Din acea zi, am descoperit cæ sunt zeci de feluri în
care putem închista sufletele celor dragi øi cred cæ øi eu am fæcut-o de
multe ori, dar în acest capitol voi aminti doar câteva dintre aceste metode.

“PROSTULE!”
Un prieten al meu îøi construia o casæ øi soflia lui s-a oferit sæ-l ajute.

Nu avea practic niciun fel de experienflæ, dar era neræbdætoare øi doritoare
sæ ajute. A rugat-o sæ flinæ de capætul unei foi de furnir de 10 x 20, în timp
ce el o trecea prin feræstræul circular. În timp ce foaia trecea prin feræstræu,
ea a încercat sæ flinæ de amândouæ pærflile tæieturii, dar, în lipsa ei de
experienflæ, a læsat capetele sæ se îndoaie, fæcând ciudatæ ultima tæieturæ.

“Ce-i cu tine?”, a flipat el. “Nu øtii cum sæ flii o foaie de furnir?”
“Credeam cæ asta fac – o flin. Nu mi-ai spus cæ trebuia sæ øtiu ceva în

mod special pentru a o fline.”
“Ei bine, credeam cæ este un lucru evident pentru cine are ochi!”, a

rânjit el sarcastic în timp ce a luat bucata de cherestea øi a lovit-o cu
piciorul.

Acest tip de atitudine face ca persoanele sæ se închidæ unele faflæ de
celelalte øi omoaræ comunicarea realæ. Transmite un mesaj de superioritate,
care spune: “Eu sunt deøtept. Tu eøti prost. Nu pofli sæ te coordonezi øi
tu?” Izbucnirile emoflionale schimbætoare distrug încrederea atât de
necesaræ pentru o comunicare de calitate øi, desigur, omoaræ afecfliunea.

Acelaøi lucru obflinem øi dacæ îi cicælim pe cei dragi, sperând cæ astfel
îi vom motiva sæ se conformeze regulilor. “Nu-fli faci niciodatæ curat în
cameræ.” “Niciodatæ nu-fli îndeplineøti treburile în gospodærie cum trebuie.”
“Nu ajungi niciodatæ la timp.” “Întotdeauna arzi pâinea præjitæ.” “Niciodatæ
nu-fli aduci aminte sæ închizi cældura când pleci.” “Nu mai vrei sæ ieøim în
oraø aøa cum obiønuiam s-o facem.” “Nu mai eøti interesat(æ) de mine ca
altædatæ.” “Întotdeauna laøi dezastru în urma ta.” De fiecare datæ când
rosteøti cuvintele niciodatæ sau întotdeauna produci suferinflæ!
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 CONSTRUIND ZIDURI – CÆRÆMIDÆ DUPÆ CÆRÆMIDÆ

Un alt mod prin care îi putem ræni pe cei dragi este adesea unul în
totalitate nonverbal. O facem atunci când consideræm ideile øi opiniile
lor ca fiind neimportante; ne dæm ochii peste cap când vorbesc sau
afiøæm o expresie neræbdætoare ori dezgustatæ. Aceste atitudini
comunicæ cu voce tare faptul cæ abia aøteptæm sæ-øi termine ideea
stupidæ. Câteodatæ chiar reacflionæm neîncrezætori: “De unde fli-a venit
ideea asta?”

Îi ræneøte din nou, nu-i aøa? Ei simt respingerea øi o altæ cæræmidæ se
adaugæ zidului care ne desparte încet, dar sigur.

Sæ fim prea ocupafli pentru a ne pæsa de ei sau pentru a-i asculta este
probabil modul cel mai uøor de a-i face pe cei la care flinem sæ se închidæ
faflæ de noi. Duømanul sufletelor noastre lucreazæ în mod sârguincios pentru
a ne umple timpul øi atenflia cu nenumærate sarcini, læsându-ne practic
extenuafli fizic øi mintal. Suntem atât de preocupafli de lucrurile urgente
încât nu mai pricepem aluziile subtile pe care cei dragi le fac pentru a ne
capta atenflia. Øtiu cæ aøa am fæcut øi eu. “Nu acum… mai târziu.” “Mai
târziu… când n-o sæ mai fiu atât de presat.” “Mai târziu… când lucrurile
se vor mai potoli.” Dar acest mai târziu nu vine niciodatæ, iar ei aøteaptæ
øi iar aøteaptæ pânæ când descoperæ cæ lumea are timp pentru ei; pânæ
când copiii noøtri gæsesc un tânær sau o tânæræ ce are timp pentru ei; sau
chiar pânæ când soflia noastræ descoperæ un alt bærbat care are timp pentru
ea atunci când noi suntem prea ocupafli, prea stresafli, prea obosifli, prea
ambiflioøi, dându-ne prea multæ importanflæ sau poate prea orbi sæ le
acordæm timpul dupæ care tânjesc cu atâta disperare.

A face ceea ce trebuie într-un mod cu totul greøit este adesea blestemul
rolului de pærinte. Orice copil are nevoie de disciplinæ. Majoritatea
pærinflilor încearcæ s-o impunæ, dar mulfli dintre noi eøueazæ în a-i face pe
cei dragi – copilul sau familia – sæ beneficieze de pe urma ei, pentru cæ
disciplinæm atunci când suntem mânioøi. Cerem, mai degrabæ decât sæ
educæm, intimidæm, mai degrabæ decât sæ instruim øi apoi, ca sæ punem
capac, îi insultæm chiar în fafla prietenilor lor atunci când greøesc, pentru
cæ e posibil ca ei sæ nu înfleleagæ ceea ce consideræm noi cæ ar trebui, sau
nu îi apreciem pentru ceea ce øtiu øi înfleleg. “Pentru cæ aøa spun eu” nu
este un motiv foarte bun pentru a impune ascultare! În ciuda imaginii

Suflete rænite
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minunate pe care o avem despre noi înøine, copiii noøtri ne væd aøa cum
suntem – cu tot cu defecte. Cumva, trebuie sæ rupem lanflul, sæ oprim
ciclul øi sæ procedæm în mod diferit decât am fæcut-o pânæ acum. Øi prin
puterea harului lui Dumnezeu, putem.

RETRAGERE PRECAUTÆ

Odatæ, Sally øi cu mine am mers pe jos pânæ la o casæ în curtea cæreia
se juca un cæfleluø drægufl. Iubesc animalele, dar când m-am aplecat sæ-l
mângâi, bietului de el i s-a fæcut fricæ øi s-a dat înapoi! “Lasæ-mæ sæ încerc
eu”, s-a oferit Sally øi s-a aplecat sæ mângâie cæflelul. Acesta i-a ræspuns
plin de cælduræ, dând cu bucurie din coadæ.

“Ei, ca sæ vezi!”, am exclamat. “Lasæ-mæ øi pe mine acum.” Din nou
cæfleluøul a scheunat øi s-a tras înapoi.

Sally s-a uitat trist la mine øi a zis: “Bærbatul din aceastæ casæ
maltrateazæ câinele.”

Am întâlnit mulfli copii asemenea acestui cæfleluø, care se ghemuiesc
în timp ce aøteaptæ o nouæ insultæ øi un nou cuvânt aspru. Alflii sunt la fel
ca acea broascæ flestoasæ, retraøi într-o carapace duræ, protectoare, de care
nimeni nu trece. Unii se prefac a fi veseli, dar sufletul lor este închis
pentru ceilalfli. Inima mea este alæturi de aceøti tineri øi încerc sæ-i
scot din astfel de situaflii ori de câte ori pot. Fæcând acest lucru, am
descoperit cæ poveøtile lor individuale au un numitor comun – øi anume
un suflet rænit.

ALUNGÂNDU-I

Cassy era o fatæ în vârstæ de 15 ani, dræguflæ øi manieratæ, pe care o
întâlnisem la un seminar de weekend. Ea tânjea sæ-øi împærtæøeascæ visurile,
speranflele, flelurile øi sentimentele cu pærinflii ei, dar ei erau pur øi simplu
necomunicativi øi indisponibili. I-am întâlnit pe pærinflii ei, niøte oameni
de treabæ, drægufli, exact aøa cum mi-i descrisese fiica lor. Tatæl ei era
pastor, iar mama profesoaræ. Aveau o reputaflie extraordinaræ în
comunitatea din care fæceau parte datoritæ muncii pe care o fæceau øi
abilitæflilor lor. Erau supærafli pe fiica lor, care se încurcase cu un tânær al
cærui caracter era, dupæ pærerea lor, îndoielnic. Pur øi simplu nu reuøeau
sæ înfleleagæ cum putea ea sæ iubeascæ un “ratat” ca el.
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Mi-am dat imediat seama de ce. Prietenul ei “ratat” era alæturi de ea;
o asculta, râdea împreunæ cu ea, îi dæruia din timpul lui. Ea era preflioasæ
în ochii lui. Nu mai simflise acest lucru pânæ atunci. Nu era de mirare cæ
fata a crezut în mod greøit cæ este îndrægostitæ. Picioarele abia îi mai
atingeau pæmântul, pentru cæ era prima oaræ în viafla ei când îi erau împlinite
nevoile emoflionale de bazæ. Din nefericire, multe tinere îøi pierd capul
aøa. Ce se întâmplæ cu fiica ta? Laøi un vid emoflional în inima fiicei tale
sau în a cea a fiului tæu sau a sofliei tale? Chiar vrei sæ-i laøi vulnerabili în
fafla acelora care ar putea profita de ei?

Când l-am întâlnit prima oaræ, Luke era cel mai de treabæ adolescent
pe care îl puteai întâlni, øi cu toate acestea pærinflii lui îl tot sâcâiau cu câte
un lucru sau altul. Næscut din prima cæsnicie a tatælui sæu, s-a trezit dintr-o
datæ într-o familie amestecatæ, formatæ din tatæl sæu, mama sa vitregæ øi
fiul acestora. Îi era destul de greu sæ fie “al lui” într-o familie de “ai noøtri”,
dar chiar øi pentru un observator nu foarte atent era evident cæ mama îl
favoriza pe cel care era carne din carnea ei, se græbea sæ dea vina pe
copilul mai mare øi ezita sæ corecteze greøelile propriului copil. Tatæl sæu
se alia cu mama vitregæ, iar Luke nu mai avea niciun alt loc sigur în care
sæ se retragæ decât carapacea sa. Nu putea sæ le fie niciodatæ pe plac, nu
putea sæ le câøtige aprobarea sau sæ fie acceptat. Suferinfla creøtea. Ceea
ce, la început, era doar o retragere de protecflie a degenerat într-un
comportament rebel øi antisocial. Pærinflii lui au væzut în acest
comportament dovada finalæ a faptului cæ era un scandalagiu. Când a
împlinit 18 ani, a plecat de acasæ, relaflia cu pærinflii fiind practic distrusæ,
øi nu pentru cæ Luke îøi propusese sæ fie ræu, ci pentru cæ sufletul lui
fusese în mod continuu rænit. Cum ræmâne cu Luke din viafla ta? Gæseøte
el în tine un loc sigur de adæpost?

Brian avea personalitatea unui învingætor, gata oricând sæ ofere un
zâmbet, aøa cæ abia când am ajuns sæ-l cunoaøtem mai bine pe acest tânær
de 19 ani, ne-am dat seama cæ avea probleme grave cu pærinflii. Crescut øi
øcolarizat acasæ într-o familie de fermieri religioøi, dar relativ særaci din
vestul Virginiei, experienfla sa în ceea ce priveøte lumea era indiscutabil
redusæ. Avea totuøi aceeaøi dorinflæ ca orice alt tânær, aceea de a se realiza
– de a fi cineva – dar nu era avantajat de felul în care fusese educat. Din
cauza unei proaste organizæri, educaflia lui øcolaræ fæcutæ acasæ era

Suflete rænite
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deficitaræ, ajungând probabil la un nivel mai mic de opt clase primare,
deøi era acum un bærbat adult. Muncea sæ-øi obflinæ diploma GED28, pentru
a se putea gândi mai departe la facultate, dar nu avea dezvoltate multe
abilitæfli de învæflare, aøa cæ era mai interesat de fete decât de cærfli. Se
simflea læsat în urmæ de cei de-o seamæ cu el, øi era supærat pe pærinflii lui
pentru cæ-l læsaseræ sæ ajungæ la vârsta maturitæflii cu atât de multe obstacole
pe care trebuia sæ le treacæ. Eøecul pærinflilor lui de a recunoaøte elementele
lipsæ din educaflia pe care o fæceau ei acasæ i-a transmis mesajul subtil, dar
puternic, cæ nu merita sæ se investeascæ în el – un mesaj cu care probabil
cæ se va lupta toatæ viafla lui.

Dar tu? Ai primit mesaje asemænætoare pe mæsuræ ce creøteai? Le
transmifli la rândul tæu mai departe?

Un bærbat îmi povestea despre copiii sæi øi, într-un moment personal
de cercetare, mi-a mærturisit: “Nu copiii noøtri fug de acasæ, ci noi îi
gonim.” Ce îfli spune Duhul Sfânt chiar în acest moment? Care sunt
modalitæflile prin care ridici ziduri de despærflire între tine øi cei dragi ai tæi?

LISTA DE VERIFICARE

Urmætoarea listæ este sumarul a zece cæi principale pe care le folosim
cel mai des pentru a-i ræni pe cei pe care-i iubim. Pe mæsuræ ce te uifli pe
listæ, te încurajez sæ-fli notezi ceea ce Dumnezeu îfli spune. Dacæ eøti dispus
sæ sapi mai adânc øi ai curajul sæ fii vulnerabil, aratæ lista sofliei øi copiilor
tæi, cerându-le pærerea.

• Îfli jigneøti în mod regulat fiul, fiica sau soflia?
• Existæ dispute în familia ta?
• Le flii predici?
• Foloseøti cuvinte aspre?
• Te porfli cu ei ca øi cum pærerile lor nici nu ar conta?
• Eøti prea ocupat ca sæ-i asculfli sau sæ le ræspunzi?
• Disciplinezi la mânie?
• Spui “nu” færæ sæ dai motive?
• Îi insulfli în fafla altora?
• fiipi la ei atunci când øtiu deja cæ au greøit?

28 GED – abreviere de la General Education Development (“Dezvoltarea Educafliei
   Generale”).
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Dacæ recunoøti cæ acest proces de erodare are loc în relafliile tale, dacæ
simfli cæ inima copiilor tæi sau a sofliei tale se închide faflæ de tine, existæ
totuøi speranflæ! Aceastæ speranflæ se bazeazæ pe cinci principii biblice
solide, care îfli garanteazæ succesul – atunci când le aplici.

1.“DOAMNE, CE VREI SÆ FAC?” (FAPTE 9:6)
Acesta nu este altceva decât principiul întæririi despre care am vorbit

în detaliu capitolul trecut. Înseamnæ sæ-L læsæm pe Dumnezeu cu totul la
cârma vieflii noastre. El este stæpânul gândurilor mele, al emofliilor mele, a
tot ceea ce iese pe gura mea øi al tuturor exprimærilor mele nonverbale.
Ræmân deschis la tot ce are El sæ-mi spunæ pe parcursul întregii zile, øi
atunci când mæ face conøtient de faptul cæ sufletul cuiva se închide din
cauza mea, pot pæøi în Marea Provocare. Îi predau Lui modalitatea care
nu funcflioneazæ, iar El îmi aratæ o abordare nouæ.

Bineînfleles cæ, la început, acest lucru poate pærea ciudat, dar luarea
unor decizii repetate de a ceda în fafla lui Dumnezeu øi cultivarea
conøtientizærii faptului cæ vocea Lui ne vorbeøte, toate acestea dezvoltæ o
conøtiinflæ sensibilæ. O astfel de atitudine a dat pe faflæ Iosua când a zis:
“Ce spune Domnul meu robului Sæu?”29

Væ mai amintifli de prietenul meu care îi vorbea aspru sofliei sale pentru
cæ nu øtia sæ-l ajute cu feræstræul? Aøa cum væ putefli da seama, soflia lui a
regretat cæ se oferise sæ-l ajute. S-a retras la o distanflæ siguræ, iar el se
întreba de ce. A doua zi dimineaflæ, în timp ce se ruga lui Dumnezeu sæ-i
cerceteze sufletul, Duhul Sfânt i-a arætat atitudinea lui aspræ, de
superioritate, øi a pus în el nevoia de a-øi cere scuze. S-a luptat cu mândria
lui, dar, în final, øi-a cælcat pe inimæ øi a abordat-o pe soflia sa.

“Am greøit, draga mea. Nu aveam niciun drept sæ-fli vorbesc aøa –
chiar dacæ fli-aø fi spus înainte cum ar fi trebuit sæ flii acea foaie de furnir.
Mæ ierfli?”

Lacrimile s-au strâns în ochii ei øi zidul s-a præbuøit. Cældura a înlocuit
ræceala øi un zâmbet a luminat fafla ei tristæ. Nu a fost greu, nu-i aøa? O, a
fost greu pentru firea lui pæmânteascæ, dar nu a fost complicat. Dumnezeu
are soluflii care funcflioneazæ, numai de am asculta øi ne-am supune.

29 Iosua 5:14.

Suflete rænite
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2.“UN RÆSPUNS BLÂND POTOLEØTE MÂNIA”
(PROVERBE 15:1).

Blândeflea reuøeøte sæ risipeascæ durerea, mânia øi revolta. Væ amintifli
de bæieflelul meu, Matthew, øi de cadoul de la el pe care l-am respins øi de
cât de frântæ era inima lui? Ei bine, stând în øezlongul meu øi încercând sæ
mæ relaxez, mæ simfleam absolut îngrozitor, aøa cum numai cineva care
greøeøte în mod prostesc se poate simfli. Auzeam cum Domnul apela la
inima mea, pentru a îndrepta lucrurile, aøa cæ am mers la bæiatul meu,
mi-am cerut scuze pentru comportamentul meu øi l-am rugat cu blândefle
øi bunætate sæ-mi arate cadoul.

Sally l-a încurajat sæ se întoarcæ spre mine øi în curând avea sæ stea în
poala mea, ajutându-mæ sæ-mi deschid cadoul. Când am manifestat un
interes real, când m-am purtat blând øi iubitor, când i-am arætat cæ-mi
pasæ de el øi de cadoul pe care mi-l pregætise, s-a relaxat øi zidul care se
ridicase atunci când i-am zis acele cuvinte aspre s-a dærâmat.

Poate cæ øtifli pe cineva care are nevoie sæ audæ cuvinte blânde din
partea voastræ. Dacæ e aøa, nu mai amânafli. Când ne predæm lui Hristos,
blândeflea Lui ne inundæ, iar rezultatele vor fi profunde. Încæ un
avertisment, mai ales în cazul adolescenflilor dumneavoastræ care s-au
simflit rænifli mult mai mult timp decât s-a simflit micuflul meu Matthew la
vârsta de patru ani øi care e posibil sæ nu ræspundæ la fel de repede pe cât
a fæcut-o el. E posibil ca øi ei sæ aibæ ceva cuvinte aspre øi dureroase de
aruncat. Avefli ræbdare øi revenifli într-una cu un ræspuns blând. Nu-i presafli
sæ-øi deschidæ sufletele imediat. Trebuie sæ vadæ cæ suntefli cu adeværat
demni de încredere înainte sæ-øi scoatæ capul din carapace.

3.“VENIfiI TOTUØI SÆ NE JUDECÆM” (ISAIA 1:18).
Sofli, prieteni, chiar øi copii – tofli viseazæ adesea cu ochii deschiøi øi

doresc mai mult decât orice altceva ca, într-o zi, cineva, sæ-i înfleleagæ –
sæ înfleleagæ ceea ce simt, ce gândesc øi cât de mult suferæ. Adesea nici nu
le pasæ cæ nu eøti de acord cu ei, atât timp cât øtiu cæ cineva îi înflelege øi
fline la ei. A fost experienfla mea øi a numeroøilor bærbafli pe care i-am
consiliat aceea cæ, dacæ le oferim celor dragi timp, încurajare, dacæ suntem
deschiøi faflæ de ei, vor putea øi de obicei ne vor øi spune ce simt. Un
prieten al meu îmi spunea cæ, dacæ vrei cu adeværat sæ øtii ce simte soflia
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lui, trebuie sæ faci o plimbare de cel puflin cinci kilometri cu ea. Are nevoie
sæ comunice cale de cinci kilometri pentru a ajunge la acel punct în care
sæ se simtæ atât de în siguranflæ, încât sæ împærtæøeascæ într-adevær ce are
pe suflet.

Când existæ acest tip de încredere øi de comunicare intimæ, atunci
putefli începe sæ væ “judecafli” împreunæ øi sæ væ gândifli la soluflii. Câteodatæ
este nevoie de un astfel de angajament dacæ vrem sæ ajungem la inimile
sofliilor, copiilor øi prietenilor noøtri. E posibil sæ fie nevoie de plimbæri
l-u-n-g-i cu ei, de multe discuflii, e posibil sæ fie nevoie sæ tæcem øi sæ-i
læsæm pe ei sæ vorbeascæ sau sæ-i îndemnæm cu blândefle sæ ne
împærtæøeascæ gândurile lor.

În familia noastræ, una dintre cele mai bune metode de a preveni
neînflelegerile øi cuvintele aspre este aceea de avea o modalitate prestabilitæ
de a ne confrunta cu problemele øi doleanflele pe care fiecare dintre noi
le-ar putea avea din când în când. Numim aceastæ metodæ consiliu de
familie. Oricare dintre noi, indiferent de vârstæ, poate cere sæ se întruneascæ
consiliul de familie pentru a spune orice îngrijorare l-ar mæcina, iar întreaga
familie va fline cont de problema sau plângerea respectivæ. Fiecæruia îi
este acordatæ øansa de a vorbi øi de a se exprima, færæ sæ-i fie teamæ de
pedeapsæ, atât timp cât o face într-un mod respectuos. Odatæ ce problema
a fost prezentatæ, nimeni nu are voie sæ vorbeascæ decât dacæ vine cu o
soluflie. Acest lucru eliminæ dezbaterile la nesfârøit øi justificarea de sine
care “fac din flânflar armæsar”, lucruri care nu ne aduc cu nimic mai aproape
de gæsirea unei soluflii.

Îmi aduc aminte de ziua în care Matthew a cerut întrunirea unui consiliu
de familie. Îmi dædeam seama cæ e supærat, dar nu îmi venea în minte ce
aø fi putut face eu pentru a-l supæra, aøa cæ am concluzionat cæ trebuia sæ
fie vina mamei sau a fratelui, deci ei o “încurcaseræ”, ca sæ spun aøa. Iatæ
de ce, când a venit momentul sæ ne reunim, am fost uimit când el s-a uitat
direct spre mine øi mi-a spus: “Despre tine e vorba, tatæ. Ai folosit noul
meu feræstræu cu lanfl færæ sæ-mi ceri voie.”

Trebuie sæ recunosc cæ am fost puternic ispitit sæ mæ justific – pânæ la
urmæ, sunt bærbatul în casæ øi pot face tot ce vreau, nu-i aøa? Dar, cum
stæteam acolo øi mæ gândeam în rugæciune la ce spunea el, mi-am adus
aminte cæ eu insistam întotdeauna ca bæieflii mei sæ-mi cearæ voie pentru

Suflete rænite
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a-mi folosi uneltele. Faptul cæ le ceream sæ-mi foloseascæ uneltele cu
responsabilitate era o modalitate prin care infiltram în ei un simfl al
ræspunderii øi al respectului pentru proprietatea personalæ. Acum Matthew
îøi procurase prima lui unealtæ importantæ. În acea dimineaflæ lucrasem în
afara casei øi mai aveam doar vreo douæ cræci mici de tæiat. În timp ce mæ
duceam sæ-mi iau feræstræul, l-am væzut pe al lui chiar lângæ mine. Era aøa
mic øi drægufl; m-am gândit cæ ar fi mai uøor sæ-l folosesc pe acela decât
sæ-l iau pe cel mare al meu øi, în plus, cine nu vrea sæ încerce o unealtæ
nouæ øi strælucitoare? Aøa cæ, færæ sæ mai stau pe gânduri, am împrumutat-o
ca sæ tai acele câteva crengi care îmi mai ræmæseseræ. Matthew øi-a auzit
feræstræul mergând øi m-a privit în timp ce îl foloseam. Se simflise jignit
pentru cæ nu-i cerusem voie sæ-l folosesc.

“Ei bine, Matthew, nu am un text biblic pentru aceastæ situaflie, dar
când eram mici, ni se spunea mereu cæ ceea ce nouæ nu ne place, nu trebuie
sæ facem nici noi altora. Îmi pare ræu cæ fli-am luat feræstræul færæ sæ-fli cer
voie. Te rog sæ mæ ierfli. Pe viitor îfli voi cere voie.”

Doar de atât a fost nevoie. Sentimentul lui cæ fusese nedreptæflit s-a
topit, iar armonia a fost restauratæ. Era un lucru minor, dar tocmai aceste
lucruri mici, neglijate, sunt cele care schilodesc relafliile øi aduc o recoltæ
de amæræciune øi nefericire.

Acest lucru ne duce la urmætorul principiu:

4.“DACÆ NE MÆRTURISIM PÆCATELE, EL ESTE CREDINCIOS ØI

DREPT, CA SÆ NE IERTE PÆCATELE” (1 IOAN 1:9).
În timp ce scriam acest capitol, am apelat la bæieflii mei, pentru cæ

aveam nevoie de o ilustrare a unui moment când le-am rænit sentimentele
øi am dat pe faflæ un temperament iritat øi intimidant. În linii mari, øtiam
cæ-mi pierdusem controlul de multe ori øi cæ de multe ori a trebuit sæ revin
øi sæ mæ împac cu ei. Îmi aduc aminte cæ acesta era lucrul cel mai greu pe
care trebuia sæ-l fac, øi, credefli-mæ, se pare cæ a trebuit sæ-l fac de multe
ori!

Aøa cæ i-am întrebat pe bæiefli, imaginându-mi cæ-øi vor aduce aminte
de cel puflin câteva incidente. Andrew s-a gândit øi apoi a spus: “Øtiu cæ
au fost astfel de ocazii, dar nu-mi vine în minte nici una în mod special.”
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Matthew nici mæcar nu a mai stat pe gânduri. “Eu doar iert øi uit”, a
exclamat el bucuros, ca øi cum aø fi fost pe jumætate nebun dacæ mi-aø fi
imaginat cæ el adæpostise sentimente negative cu privire la mine sau chiar
amintiri de acest fel.

Într-un fel, poate cæ aveau dreptate. Ei înfleleseseræ iertarea mai bine
decât crezusem eu cæ o fæcuseræ. Nu era nici pe departe un exemplu de
felul celui pe care îl cæutam eu, dar slævit sæ fie Domnul cæ aøa am aflat cæ
nu existau ræni ascunse între mine øi bæieflii mei. De aceea, este cu mult
mai bine sæ înduri o umilire de moment, admiflând cæ ai greøit øi
mærturisindu-fli erorile, decât sæ culegi o viaflæ întreagæ o recoltæ de
înstræinare.

5.“CINE CUGETÆ LA CUVÂNTUL DOMNULUI GÆSEØTE

FERICIREA” (PROVERBE 16:20).
Gæsim “fericirea” atunci când suntem dispuøi sæ nu ne mai rænim unii

pe alflii – când ne luæm timp sæ ne analizæm felul în care ne raportæm la cei
dragi în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Rareori adeværata înflelepciune
ræsare din reacfliile involuntare pe care le avem faflæ de viaflæ.  Dacæ ne
oprim înainte de a reacfliona, Antrenorul nostru ne poate conduce sæ ne
rezolvæm problemele într-un mod mai înflelept. Este greu sæ deschizi o
cale de comunicare, în special dacæ pentru mult timp s-au spus pufline
cuvinte în afaræ de câteva aspre øi jignitoare. Totuøi, o astfel de cale poate
fi deschisæ. Cred cæ nu e niciodatæ prea târziu sæ mergi la cei pe care îi
iubeøti øi sæ-i întrebi dacæ ai fæcut sau faci ceva care îi supæræ. Iar dacæ
punem astfel de întrebæri, trebuie sæ ne asiguræm cæ le dæm suficient timp
sæ ræspundæ øi cæ ascultæm cu adeværat ceea ce spun – færæ a corecta anumite
detalii. Perspectiva lor este validæ, chiar dacæ este diferitæ de a noastræ.

Cunosc un bærbat care simflea cæ obiceiul sæu de a vorbi aspru era atât
de înrædæcinat, încât, la început, nu avea încredere în el cæ va putea sæ
vorbeascæ blând, aøa cæ a început sæ le scrie bileflele pline de dragoste
membrilor familiei sale. Facefli tot ce væ stæ în putere øi nu læsafli ca aceste
ræni sæ mai supureze nici mæcar o zi. Pofli lua aceste principii øi pofli începe
sæ le aplici chiar de astæzi – aøa cum a fæcut un bærbat pe nume Charlie.

Suflete rænite
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NU MAI AØTEPTA NICI O ZI ÎN PLUS!
Charlie nu era o persoanæ bisericoasæ øi nici nu fusese la vreun seminar

de-al meu. Era manager de vânzæri la nivel naflional pentru o companie
mare øi se afla în zona noastræ pentru a-l supraveghea pe agentul local de
vânzæri, Reggie, care se întâmpla sæ fie un bun prieten de-al nostru. În
timp ce verificau o expunere într-unul din magazine, Reggie îi povestea
lui Charlie cu entuziasm despre noi – despre mutarea noastræ la munte,
umblarea noastræ cu Dumnezeu, familia noastræ. Exact atunci, noi am
apærut de dupæ colfl, iar Reggie a fost încântat sæ ne prezinte.

Charlie nu pærea deloc interesat, dar l-am invitat sæ ia micul dejun cu
noi a doua zi dimineafla. El nu a promis nimic, aøa cæ i-am spus cæ aveam
sæ pregætim un loc pentru el, în caz cæ venea. Dacæ nu, nu se întâmpla
nimic. Ei bine, a venit! Ne-a asaltat cu întrebæri øi i-a observat atent pe
bæieflii noøtri. Dupæ o vizitæ plinæ de viaflæ, s-a ridicat sæ plece. M-am
simflit îndemnat sæ-i ofer douæ dintre prezentærile mele pe CD øi i le-am
dat spunându-i cæ, dacæ are de gând sæ le arunce, nu i le mai ofer. Dacæ are
de gând sæ le asculte, atunci i le ofer cadou. Le-a acceptat.

Au trecut aproape douæ luni pânæ sæ primesc aceastæ scrisoare de
la el.

Dragæ Jim,
Îfli mulflumesc foarte mult pentru cæ mi-ai dat ocazia sæ te vizitez

în octombrie. Vreau sæ øtii cæ a fost o experienflæ minunatæ pentru
mine, una pe care nu o voi uita niciodatæ. Pentru cæ locuim zi de zi
în aceastæ lume secularizatæ, mulfli dintre noi nu mai reuøesc sæ
vadæ ceea ce conteazæ cu adeværat.

Mi-ai oferit douæ CD-uri cu mesajele tale. Am ascultat întâi
mesajul cu privire la simplificare øi am râs pe alocuri, pentru cæ,
din când în când, cu toflii ne læsæm prinøi atât de uøor în lucrurile
materiale. Cu siguranflæ cæ øtiu ce voiai sæ spui øi, deøi nu am fost
niciodatæ atât de materialiøti, încæ mai alergæm dupæ “lucruri” în
loc sæ urmærim relafliile dintre noi øi relaflia cu Dumnezeu, care ne-au
fost oferite. Acest mesaj mi-a reamintit cu blândefle ce anume trebuie
sæ urmæresc.
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Trebuie sæ fiu cinstit în ceea ce priveøte cel de-al doilea mesaj,
Suflete Rænite. Dacæ, la primul CD, am râs puflin, ei bine, la cel
de-al doilea, nu am mai râs. M-a durut. Mult! Øi asta numai pentru
cæ îmi vorbeai mie. Îmi doresc sæ fi auzit acea predicæ acum 15 ani;
m-ar fi scutit de neplæcerea de a învæfla aceste lucruri pe pielea mea.

Primul lucru pe care l-am fæcut când am ajuns acasæ în acea
sæptæmânæ a fost sæ vorbesc cu soflia øi copiii mei, sæ le cer scuze cæ
i-am rænit atâflia ani øi sæ îmi iau angajamentul faflæ de ei cæ mæ voi
schimba. În multe aspecte am fost un tatæ bun øi cred cæ øi ei ar
spune acelaøi lucru, dar în aspectele cele mai importante nu am
fost. Le-am împærtæøit predica ta øi regretul cæ nu o auzisem cu
mulfli ani înainte. Totuøi, øtim cu toflii cæ Domnul ne oferæ øansa sæ
ne schimbæm dacæ în inimile noastre suntem hotærâfli sæ ne
schimbæm. Iar eu sunt hotærât!

În ultimele øase sæptæmâni am avut parte, ca familie, de plimbæri
øi discuflii mai bune decât am avut în ultimii 15 ani. Apreciez sincer
mesajul pe care mi l-ai dat în acea zi øi nici eu, nici familia mea
nu-l vom uita!

Cu sinceritate,
Charlie

Charlie e un bærbat curajos! Øi tu pofli fi. Dacæ Dumnezeu îfli aratæ cæ
øi tu îi ræneøti pe cei pe care îi iubeøti, nu te descuraja øi nu fi mulflumit cu
tine însufli. Asta înseamnæ puterea pe care fli-o dæ harul lui Dumnezeu.
Recunoaøte pur øi simplu unde greøeøti – în primul rând în fafla lui
Dumnezeu øi apoi øi în fafla celor pe care i-ai rænit. Lasæ-l pe Dumnezeu
sæ-fli conducæ viafla øi ceea ce El lucreazæ în mintea ta aplicæ în relafliile pe
care le ai. Dacæ te surprinzi revenind la vechile obiceiuri, nu renunfla. Nu
uita, pe Dumnezeu nu-L intereseazæ de câte ori cazi, ci de câte ori te
ridici. Roadele pe care le vei culege pe mæsuræ ce zidurile de despærflire
cad te vor ræsplæti peste mæsuræ. Fie ca Dumnezeu sæ te binecuvânteze cu
curajul de a te confrunta cu tine însufli, cu integritatea de a îndrepta lucrurile
acolo unde este nevoie, cu dorinfla de a simfli împreunæ cu cei dragi øi cu
flelul de a deveni ceea ce El te-a fæcut sæ fii!

Suflete rænite
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CAPITOLUL 5
SUFLETE RÆNITE

Întrebæri pentru introspecflie sau discuflii de grup

1. Este aceasta o problemæ în familia mea?
2. Îmi rænesc soflia în mod constant?
3. Care dintre domeniile din lista din acest capitol constituie o problemæ
          øi în cæminul meu?
4. Petrec eu în fiecare zi timp cu cei dragi, pentru a veni în întâmpinarea
          nevoilor lor personale?
5. Am încercat sæ clarific vechile ræni din trecut?
6. Øtiu cum sæ-mi refac relafliile?

a.“Doamne, ce vrei sæ fac?”
b.“Un ræspuns blând potoleøte mânia.”
c.“Venifli totuøi sæ ne judecæm.”
d.“Dacæ ne mærturisim pæcatele, El este credincios øi drept, ca sæ

                  ne ierte pæcatele.”
e.“Cine cugetæ la Cuvântul Domnului, gæseøte fericirea.”

7. Mæ angajez sæ o iau de la capæt cu cei dragi?
8. Ce îmi cere Dumnezeu sæ fac acum?
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Familia
pe primul loc

Sæ-øi chiverniseascæ bine casa øi sæ-øi flinæ copiii în supunere cu toatæ cuviinfla.
(Cæci, dacæ cineva nu øtie sæ-øi cârmuiascæ bine casa lui, cum va îngriji de

Biserica lui Dumnezeu?)” – 1 Timotei 3:4, 5

Un fermier îøi ara câmpul din apropierea unui canal. Era o zi fierbinte
øi digul râului pærea un loc îmbietor pentru fiul sæu care dorea sæ se joace.
Micuflul arunca fericit cu pietre øi befle în øuvoiul care curgea cu græbire în
timp ce tatæl sæu ara brazdæ dupæ brazdæ, læsând un mic nor de praf în
urma lui. Din când în când, fermierul se uita sæ vadæ unde se aflæ fiul sæu,
îngrijorat de øuvoiul care alerga în canal, dar când a væzut cæ totul era
bine, s-a relaxat øi øi-a læsat mintea sæ se preocupe de pregætirea câmpului
pentru plantat.

Dintr-o datæ, nu a mai fost totul în regulæ.
“Ajutor, tatæ, ajutor!”
Uitându-se în direcflia din care venea strigætul disperat, tatæl a væzut

cæ fiul sæu dispæruse. S-a urcat repede pe tractorul în miøcare øi abia a
putut zæri mâna fiului sæu prinzând ramura unei sælcii subfliri, care atârna
jos. Curentul rece øi murdar îi trægea picioarele bæiatului în josul râului,
fæcând sæ slæbeascæ, încet, dar sigur, puterea cu care apucase ramura. Acesta
era momentul de pericol extrem de care tofli taflii se tem. Trebuia sæ facæ
ceva. Fermierul a strigat sæ-øi încurajeze fiul.
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“fiine-te bine, fiule! fiine-te bine… pânæ mai ar o altæ brazdæ!”
De necrezut, vefli spune. Aø vrea sæ fie aøa. Dar prieteni, acel bærbat

sunt eu. Øi probabil cæ øi dumneavoastræ. Cum pot sæ spun aøa ceva? Pot
sæ o spun pentru cæ væd acest lucru întâmplându-se zi de zi!

Taflii sunt prea acaparafli de grijile vieflii øi de propriile interese egoiste
– navigatul pe internet, problemele cu animalele de casæ, hobby-urile,
cærflile pe care le citesc, prietenii, sportul øi orice altceva – în timp ce
aceia pe care îi iubesc se luptæ cu øuvoiul vieflii ce curge atât de repede,
încât este pe cale sæ-i copleøeascæ øi sæ-i înece.

Oamenii de afaceri sunt prea ocupafli ca sæ vegheze asupra adeværatelor
nevoi ale familiilor lor. Aceøti oameni nu-øi conduc afacerile, ci afacerile
îi conduc pe ei. Afacerile lor îi acapareazæ. Ei træiesc pentru aceste afaceri.

Slujbaøii, predicatorii, evangheliøtii, conducætorii locali, administratorii
bisericii, tofli vegheazæ asupra nevoilor externe ale congregafliilor lor, ale
bisericilor lor, ale întregii lumi, în timp ce nevoile interne ale propriilor
lor familii sunt neglijate, ignorate sau amânate pentru o recoltæ aparent
mai promiflætoare øi mai importantæ.

Familiile noastre se zbat în lupta cu apa, în timp ce noi ezitæm sæ ne
dæm jos din tractor, øi totuøi familia este însæøi baza societæflii. Dacæ familia
eøueazæ, societatea se destramæ. Familiile sunt un lucru unic în structura
civilizafliei, ceea ce înseamnæ cæ nicio flaræ, niciun stat øi niciun program
federal nu le poate rezolva problemele, nici chiar cu miliarde de dolari
investifli anual.

De ce? Pentru cæ nu de dolari e nevoie. Ci este nevoie de tafli! Tafli
adeværafli în adeværatul sens al cuvântului; tafli care sæ spunæ familiilor
lor: “fiine-te bine! Voi fi lângæ tine! fiine-te bine! Vin acum! fiine-te bine,
voi fi alæturi de tine øi, împreunæ, vom ieøi din canal, pas cu pas. Ia-mæ de
mânæ øi-fli voi aræta calea!” Copiii noøtri au nevoie sæ audæ aceste cuvinte
de la noi atunci când cei de-o seamæ cu ei îi preseazæ sæ facæ compromisuri.
Sofliile noastre au nevoie de aceste cuvinte atunci când sunt obosite sau
când au probleme.

DEFECfiI!
În schimb, bærbaflii de azi sunt defecfli. Sunt defecfli pentru cæ nu mai

sunt patriarhii cæminelor lor, nu mai sunt preoflii familiilor lor, uneori nu
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mai sunt nici mæcar protectorii sau susflinætorii cæminelor lor. De fapt, în
prea multe cæmine, tata este pur øi simplu absent! Un om care eøueazæ în
ceea ce priveøte aceste roluri de bazæ este defect indiferent de realizærile
lui în domeniul politicii, al profesiei sau al sportului. Familiile noastre au
astæzi probleme pentru cæ nimeni nu-l poate repara pe tata!

Când tatæl este defect, ai o familie defectæ. O familie cu defecfliuni
înseamnæ o bisericæ cu defecfliuni. Mulfli oameni bine intenflionafli vor sæ
rezolve problemele bisericii prin programe øi reforme. Dar nu pofli face
acest lucru dacæ nu te ocupi de problemele tatælui. Atunci când acesta
este reparat, el reuneøte familia. Iar familiile reunite vor reface biserica.

Acesta este øi programul pe care l-a folosit Hristos. El nu a încercat sæ
schimbe nafliunea iudaicæ de sus în jos. În schimb, el a lucrat cu oamenii,
unul câte unul. A lucrat cu Nicodim, cu centurionul roman, cu Matei, cu
vameøul, cu Petru øi cu Andrei, cu pescarii øi chiar cu demonizatul care
træia în mormintele din Decapole. El a lucrat cu ei pentru a-i conecta la
singura sursæ de putere – El Însuøi. Când s-au prins de El, caracterele lor
au fost transformate, iar ei øi-au schimbat familiile, comunitæflile în care
træiau, ba chiar “au ræscolit lumea”30.

Acelaøi lucru e valabil øi pentru noi. Hristos cautæ sæ ne atragæ pe
fiecare dintre noi într-o legæturæ vie cu El, care sæ ne transforme gândurile,
sentimentele øi obiceiurile, astfel încât acestea sæ devinæ asemenea cu ale
Sale. Astfel întærifli, putem deveni ghizi pentru familiile noastre,
conducând, jucându-ne, vorbind, învæflând, corectând øi, mai presus de
orice, cælæuzind în ceea ce înseamnæ pentru noi Calea, Adeværul øi Viafla.

UN ØOARECE ÎN CUTIA CU PRÆJITURI

Când lucrurile merg bine acasæ, ele sunt în regulæ peste tot. Iar atunci
când ceva este în neregulæ acasæ, nu væ amægifli singuri. Nu træifli un
creøtinism adeværat – indiferent de cunoøtinflele, de zelul sau de activitatea
dumneavoastræ. Nu væ pot spune de câte ori am întâlnit copii ai unor pastori
de seamæ, care mi-au spus, nefericifli øi cu ochii plecafli: “Tata nu are timp
pentru mine. Este prea ocupat.” Luæm aceastæ tristæ reprezentare greøitæ a
creøtinismului, care ne-a îndepærtat copiii de noi øi încercæm s-o vindem
lumii.
30 Fapte 17:6.

Familia pe primul loc
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Încercæm cu neræbdare sæ ne exportæm religia, dar se pare cæ uitæm
ceva. Faptul cæ un øoarece se aflæ în cutia cu præjituri nu face din el o
præjituræ. Øi doar simplul fapt cæ mergem la bisericæ øi cæ stæm împreunæ
ca sofl øi soflie nu ne face creøtini. A fi creøtin înseamnæ sæ træieøti viafla
Dætætorului de viaflæ. Înseamnæ sæ-fli asculfli zi de zi Antrenorul divin øi
sæ-I urmezi tactica de joc în toate tranzacfliile vieflii. Înseamnæ sæ ne dæm
pe noi pentru cei dragi aøa cum Hristos S-a dat pe Sine pentru biserica Sa.

Dacæ aceasta este cu adeværat experienfla noastræ, de ce atunci rata
divorflurilor din bisericæ o egaleazæ pe cea din afara bisericii? Avem cu
adeværat ceva de oferit? Dacæ-i aøa, de ce cæsniciile noastre se aflæ într-o
încurcæturæ la fel de mare ca a lor? Cum putem îndrepta cæsniciile celorlalfli,
când acelea din biserica noastræ se destramæ? E ceva ce ne scapæ aici?

ADUNAREA ØI SCÆDEREA

Cred cæ problema noastræ este aceea cæ am pierdut din vedere ordinea
din Evanghelii. Aceasta seamænæ foarte mult cu matematica, în sensul cæ
trebuie sæ stæpâneøti foarte bine operafliile de bazæ înainte de a spera sæ
abordezi operaflii mai complexe. Trebuie sæ stæpâneøti adunarea øi scæderea
înainte de a trece la înmulflire øi împærflire31.

Adunarea øi scæderea în termenii creøtinismului înseamnæ sæ învefli sæ
colaborezi cu Duhul Sfânt32. Acesta este dat tuturor33. Asta înseamnæ cæ
Dumnezeu este prezent în viafla fiecærui individ – cæutând sæ-i câøtige,
rugându-i stæruitor, fæcându-le semn, încercând sæ-i salveze în prezent,
chiar acum. Dar asta nu face din ei creøtini. Fiecare persoanæ – creøtin sau
nu – poate vedea mâna lui Dumnezeu în viafla ei, dacæ îøi ia timp s-o
caute, dar asta nu înseamnæ cæ este mântuitæ. Dumnezeu poate sæ te
iubeascæ øi sæ flinæ la tine, øi totuøi sæ fii un øoarece în cutia cu præjituri34.

Dumnezeu este supærat35 atunci când noi nu trecem de stadiul în care
ne bucuræm de beneficiile binecuvântærilor Sale. Acceptæm Harul Sæu ca
dar øi ne mândrim cu el altora, spunându-le øi lor sæ ia acest dar36. Dar lui

31 Vezi Luca 16:10.
32 Vezi Matei 6:33.
33 Vezi Efeseni 4:7.
34 Vezi Matei 5:45.
35 Vezi Galateni 2:21.
36 Vezi 2 Corinteni 6:1.
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Dumnezeu nu vrea ca noi doar sæ primim darul. Vrea sæ-l øi deschidem37.
Când deschidem darul Harului Sæu, descoperim cæ acesta ne transformæ
dintr-un øoarece într-o præjituræ38.

Cæminele noastre sunt pentru noi atât teren de testare, cât øi øcoalæ39.
Felul în care ne comportæm acasæ ne descoperæ dacæ ræspundem într-adevær
harului divin sau dacæ doar ne amægim pe noi înøine. Soflii îøi vor iubi
sofliile cu acelaøi devotament plin de sacrificiu de sine care L-a adus øi pe
Isus la cruce40. Taflii le vor oferi copiilor din timpul lor, vor manifesta
interes faflæ de ei øi îi vor asculta, la fel cum Tatæl nostru ceresc se dæ pe
Sine copiilor Sæi41. Cæminul va deveni un mic paradis pe pæmânt, pentru
cæ totul este fæcut cu decenflæ øi în ordine42, iar credincioøia atât în lucrurile
mici, cât øi în cele mari devine regulæ43.

Acestea sunt adunarea øi scæderea în creøtinism. Dacæ nu pofli sæ aduni
øi sæ scazi, nu conteazæ cât de sincer eøti. Înmulflirea øi împærflirea ta –
lucrarea ta în afara cæminului øi evanghelizarea – îfli vor ieøi greøit. Dacæ
un bærbat eøueazæ în a îndeplini nevoile reale ale familiei sale, nu este
doar un biet creøtin, este mai ræu decât un necredincios44. Ce e mai
dezgustætor? Un øoarece pe câmp sau un øoarece într-o cutie cu præjituri?

Creøtinismul trebuie træit acasæ, unde, consider eu, este cel mai greu
de træit o viaflæ de creøtin. Dacæ nu-fli pofli træi creøtinismul acasæ, nu încerca
sæ-l dai altuia. Dar dacæ îl pofli træi acasæ, atunci îl pofli træi oriunde. Abia
atunci este timpul sæ-l exporfli.

Isus a spus: “Evanghelia aceasta a împæræfliei va fi propovæduitæ în
toatæ lumea.”45 Despre ce Evanghelie vorbeøte El? Este vorba despre
Evanghelia harului Sæu!46 Este Evanghelia care schimbæ øoarecele într-o
præjituræ! Când experimentezi puterea transformatoare a lui Dumnezeu
în viafla ta, ai de împærtæøit ceva de o adeværatæ valoare.
37 Vezi Efeseni 2:8-10.
38 Vezi 1 Corinteni 5:17.
39 Vezi 1 Timotei 3:4, 5.
40 Vezi Efeseni 5:25-33.
41 Vezi Efeseni 6:4.
42 Vezi 1 Corinteni 14:40.
43 Vezi Luca 16:10.
44 Vezi 1 Timotei 5:8.
45 Vezi Matei 24:14.
46 Vezi Galateni 1:6.
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Slujirea înseamnæ pur øi simplu sæ împærtæøim cu familiile Evanghelia
care ne-a salvat øi ne salveazæ pe noi øi pe familiile noastre. Înseamnæ sæ
învæflæm familiile cum sæ træiascæ dincolo de tendinflele firii pæmânteøti.
Înseamnæ sæ le instruim cu privire la adeværurile frumoase ale lui
Dumnezeu øi sæ le prevenim în ceea ce priveøte contrafacerile istefle ale
duømanului. Evanghelizarea înseamnæ pur øi simplu sæ împlinim în vieflile
celorlalfli ceea ce deja s-a realizat în viafla noastræ. Înseamnæ pur øi simplu
sæ aplicæm øi în alte cæsnicii ce a fost aplicat în ale noastre. Înseamnæ sæ le
arætæm øi altor familii ce a funcflionat în familia noastræ. Aceasta este
ordinea Evangheliei.

Cum putem consolida biserica dacæ nu ne-am consolidat cæsniciile?
Cum putem consolida comunitatea dacæ nu ne-am consolidat propriile
familii? Ei bine, prieteni, nu putem! Pur øi simplu nu putem. Indiferent de
cât de plinæ de succes pare lucrarea noastræ pentru Dumnezeu din afaræ,
dacæ felul nostru de creøtinism încæ îi permite eului sæ facæ ce vrea cu noi
øi sæ-øi iveascæ hidosu-i chip în mod regulat – în special în cæmin – nu
meritæ sæ-l transmitem lumii. Ceea ce dæm lumii este de fapt o reprezentare
greøitæ øi îi va induce în eroare pe alflii, în ciuda sinceritæflii noastre.

Îmi dau seama cæ unii ar putea crede cæ, prin aceste cuvinte, sunt
împotriva transmiterii creøtinismului lumii. Sunt cu totul în favoarea acestui
lucru. Cred cæ adeværata problemæ nu este dacæ creøtinismul meritæ
exportat. Cu siguranflæ meritæ. Ceea ce trebuie cu adeværat sæ ne întrebæm
pe noi înøine este: “Este tipul meu de creøtinism – cel pe care îl træiesc
împreunæ cu familia mea, în spatele uøilor închise – unul care sæ merite a
fi exportat?” Aceasta este adeværata întrebare. Este acest export motivat
de o reværsare adeværatæ a umblærii noastre zilnice cu Dumnezeu sau a
devenit un substitut pentru Hristos Însuøi øi un mod convenabil de a ne
distrage de la confruntarea cu lucruri cu care nu øtim cum sæ ne luptæm?

Øtiu cæ este o idee care ne pune pe gânduri, pentru cæ la fel mi s-a
întâmplat øi mie când m-am confruntat pentru prima oaræ cu ea. Cu toate
acestea, mi-am dat seama cæ întrebærile dificile formeazæ adesea baza
pentru o creøtere personalæ profundæ în relaflia cu Dumnezeu. Aøa cæ nu
væ ferifli de ele. Înfruntafli-le færæ ocoliøuri.
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Îmi amintesc foarte bine de un bærbat care a venit sæ mæ vadæ în timpul
unor întâlniri de weekend. Nu era doar pastor; era un conducætor al bisericii
cu o poziflie înaltæ, ræspunzând de multe biserici, activitæfli de slujire,
angajafli øi instituflii. S-a aøezat lângæ mine la prânz la o masæ aglomeratæ,
m-a privit direct în ochi øi mi-a spus: “Jim, sunt un lider øi un impostor.”

Eram uimit, nu atât de mult de cuvintele sale, cât de recunoaøterea sa
sinceræ. L-am privit în ochi øi am gæsit în ei o suferinflæ sinceræ. “De ce
spui asta?”, l-am cercetat cu blândefle.

“Atunci când îmi vizitez bisericile, când sunt sus la amvon, aræt cu
adeværat ca un lider de denominafliune. Îmi joc rolul. Sunt un lider – exact
ce se aøteaptæ oamenii sæ vadæ. Dar…” spuse el, uitându-se la soflia lui
care se afla lângæ el, “când sunt acasæ, nu mæ mai pot preface, iar
creøtinismul meu este o înøelæciune.” Ochii mei i-au întâlnit pe cei ai
sofliei lui, care a dat din cap cu tristefle. Læudat sæ fie Domnul pentru bærbaflii
cinstifli, pentru slujbaøii cinstifli øi pentru conducætorii de bisericæ cinstifli,
care au curajul sæ se priveascæ în oglindæ øi sæ spunæ: “Sunt un impostor.”
Domnul poate lucra cu astfel de bærbafli.

Bærbafli, trebuie sæ ne confruntæm într-un mod serios øi onest cu
întrebarea: sunt eu un lider sau un impostor? Meritæ creøtinismul meu sæ
fie exportat? Este o problemæ vitalæ pe care trebuie cu toflii sæ o luæm în
considerare, øi tocmai acest timp de introspecflie este cel care m-a motivat
sæ iau hotærâri grele, dar de o importanflæ vitalæ – schimbæri care m-au pus
în opoziflie cu mulfli dintre membrii bisericii care aveau o înflelepciune
convenflionalæ în ceea ce priveøte lucrarea de slujire a altora. În cele din
urmæ, mi-a revoluflionat nu numai înflelegerea personalæ, ci øi lucrarea.

TREIZECI DE ANI LINIØTIfiI

Aceastæ revoluflie a început pe mæsuræ ce studiam viafla lui Hristos øi
am început sæ mæ întreb de ce petrecuse Isus treizeci de ani liniøtifli acasæ?
Vreau sæ spun, câfli oameni bolnavi au murit în timpul acesta, oameni pe
care El i-ar fi putut salva? Câte inimi cinstite, dar ignorante, s-au luptat
de-a lungul anilor cu întrebæri færæ ræspuns? Câte væduve nu øi-au îngropat
fiii færæ ca Dætætorul de viaflæ sæ intervinæ? De ce øi-a petrecut El atât timp
din viafla Sa îndeplinind activitatea lumeascæ a unui tâmplar, în timp ce

Familia pe primul loc
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nevoile lumii erau aøa de mari? Ce fæcea El? Avea vreun scop în tot ce
fæcea?

De-a lungul timpului, mi-am dat seama cæ terenul Sæu de antrenament
era cæminul, la fel cum era øi pentru mine. S-a antrenat întâmpinând nevoile
pærinflilor Sæi, nevoile fraflilor øi surorilor Sale øi nevoile cæminului Sæu.
Despre aceøti ani, øtim pufline lucruri, cu excepflia faptului cæ El a crescut
în ochii oamenilor øi în ochii lui Dumnezeu.

Aceastæ perioadæ de obscuritate liniøtitæ a fost timpul în care El a
importat. Hristos, Exemplul nostru perfect, a importat pânæ când produsul
a fost într-atât de bun încât sæ poatæ fi exportat. O, cât mi-aø dori sæ învæflæm
din exemplul Sæu! Cât de pufline lucruri se spun despre cei treizeci de ani
liniøtifli care L-au pregætit pentru cei trei ani øi jumætate de slujire activæ.
Prea adesea, suntem atât de ocupafli încercând sæ copiem anii de slujire
activæ, încât pierdem cu totul din vedere lecflia acelor ani timpurii, care
reprezintæ cea mai mare parte a vieflii Sale. De fapt, Isus nu a abandonat
niciodatæ datoriile cæminului pentru o lucrare mai mare. Chiar øi atunci
când murea pe cruce, chiar când soarta întregii lumi atârna în balanflæ,
chiar atunci când îndura un chin mintal øi fizic de neînfleles, era îngrijorat
de datoriile cæminului. S-a uitat blând la fafla lovitæ de durere a mamei
Sale, øtiind cæ ea nu înflelegea de ce El permitea sæ fie omorât. Cu blândefle,
cu cea mai mare blândefle, S-a îndreptat spre ea într-un ultim act de iubire.
“Mamæ, uitæ-te la ucenicul meu iubit, Ioan. De acum înainte, el va fi
fiul tæu øi se va îngriji de tine.” Iar lui Ioan i-a zis stæruitor: “Iatæ
mama ta.”47

În mijlocul celei mai mari crize pe care a cunoscut-o vreodatæ
omenirea, Isus nu Øi-a uitat datoriile cæminului. El nu a zis: “Mamæ,
aøteaptæ pânæ trece criza.” Nu S-a scuzat, zicând: “Mamæ, îmi pare ræu cæ
nu mæ pot ocupa de problemele tale acum – port soarta întregii lumi” sau
“Durerea este prea mare ca sæ mæ ocup de temerile tale.” Chiar øi atunci
când murea pentru pæcatele tale øi ale mele, Hristos a pus familia pe primul
loc. El i-a vorbit lui Ioan øi “din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasæ.”48

Isus nu Øi-a uitat mama øi la asta m-am referit atunci când am vorbit
despre ordinea Evangheliei – întâi propriul cæmin, apoi lucrarea în afara

47 Vezi Ioan 19:26, 27.
48 Ioan 19:27.
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lui. Am întâlnit atât de mulfli bærbafli care fac invers. Ne neglijæm sofliile øi
copiii pentru o lucrare pe care o consideræm mai importantæ, aceea de a
da mærturie øi de a sluji în afara cæminului, de a îndeplini datoriile øi
responsabilitæflile faflæ de bisericæ. O, dacæ fiecare bisericæ s-ar baza pe
ordinea Evangheliei! Pânæ nu vom face acest lucru, nu vom putea schimba
lumea. Dacæ îmbræfliøæm acest principiu, aøa cum a fæcut Hristos, vom fi
întærifli sæ realizæm o lucrare mæreaflæ într-un timp scurt, asemenea celei
pe care a fæcut-o Hristos în doar trei ani øi jumætate.

ADEVÆRATA MÆSURÆ

Cu toate acestea, bærbaflii nu sunt prinøi întotdeauna în lucrarea de
evanghelizare. Am væzut numeroøi bærbafli care øi-au neglijat prima lucrare
de acasæ din cauza afacerilor lor sau a propriilor interese egoiste sau
hobby-uri. Mulfli dintre aceøti bærbafli sunt admirafli ca lideri în biserica øi
comunitatea lor, dar adeværata mæsuræ a bærbæfliei este datæ de viafla de
familie. Ceea ce eøti acasæ reprezintæ  ceea ce eøti cu adeværat. Felul în
care te porfli cu partenerul øi cu copiii tæi, atunci când nu te vede nimeni,
reprezintæ adeværata mæsuræ a caracterului tæu. Copiii, familiile noastre
øi, într-o mæsuræ mai micæ, cei pe care încercæm sæ-i pæstorim, resping
Evanghelia nu atât de mult pentru cæ Îl resping pe Dumnezeu, ci pentru
ceea ce væd, sau poate pentru ceea ce nu væd în noi. Aøa cum a spus odatæ
Mahatma Gandhi: “Îmi place Hristosul vostru. Nu-mi plac creøtinii voøtri.
Creøtinii voøtri nu seamænæ deloc cu Hristosul vostru.”

Væ fac aceste cuvinte sæ væ simflifli prost? Dacæ-i aøa, nu suntefli singurii.
Mulfli gæsesc acest concept dificil de acceptat din cauza faptului cæ aplicarea
lui are implicaflii care transformæ viafla. Spus mai direct, “ne face sæ ne
clætinæm”! Sæ mæ explic. Predicam în Europa chiar pe acest subiect,
spunând cæ, dacæ tabæra noastræ – adicæ al nostru cæmin – este în pericol,
nu avem ce cæuta în primele linii. Printre ascultætori era øi un cuplu foarte
talentat, sincer, zelos, tânær øi plæcut, care se aruncase din toatæ inima în
slujba Evangheliei. La acel moment, conduceau studii biblice în
douæsprezece case diferite! Toatæ lumea îi considera lucrætori foarte
eficienfli øi creøtini înflæcærafli. Dar când cei doi au auzit aceastæ perspectivæ
simplæ, dar profundæ, asupra ordinii Evangheliei, øi-au dat seama cæ aveau
o problemæ.

Familia pe primul loc
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Mi-au spus dupæ aceea: “Jim, noi am pus slujirea mai presus de
Mântuitorul nostru. Exportæm, când de fapt nu am importat. Am încercat
sæ-i salvæm pe alflii care se înecau în pæcat, când, de fapt, nici noi nu øtim
cum sæ înotæm. De exemplu, ne aflam pe drum spre unul dintre studiile
noastre biblice øi tot timpul pânæ acolo ne-am certat øi ciondænit, totuøi,
când cei la care trebuia sæ ajungem ne-au deschis uøa, eram tot un zâmbet,
spunând: ‘Suntefli gata sæ aflafli mai multe despre a doua venire a Domnului
øi Mântuitorului nostru? Suntefli pregætifli pentru venirea lui Hristos?’ Am
avut un studiu minunat, corect din punct de vedere biblic øi înælflætor.
Apoi, ne-am întors la maøinæ øi ne-am continuat cearta øi ciondæneala
exact de unde le læsaseræm.”

Aøa se întâmplæ øi în viafla ta? Dacæ un ecran de film s-ar læsa în jos în
spatele tæu, în timp ce stai în bisericæ, predici, predai studii biblice sau îfli
conduci afacerile, øi ar începe sæ se deruleze un film care te-ar prezenta
pe tine aøa cum te-ai comportat acasæ în ultima sæptæmânæ, te-ai simfli în
largul tæu? Practica din viafla de zi cu zi s-ar potrivi cu ceea ce mærturiseøti?

FLUTURI

Acest cuplu a început sæ se trezeascæ. Au început sæ-øi dea seama cæ
îøi confundaseræ cu adeværat datoria. Ei øi-au adus aminte de cuvintele lui
Hristos: “Nu oriøicine-Mi zice: ‘Doamne, Doamne!’ va intra în împæræflia
cerurilor, ci cel ce face voia Tatælui Meu care este în ceruri.”49 Dupæ cum
observafli, textul nu vorbeøte despre cel ce “øtie voia Tatælui Meu”. Ci
despre cel ce “face voia Tatælui Meu”. Ei au descoperit cæ convertirea lor
la creøtinism s-a restrâns la doctrinæ øi pærere. Au experimentat o convertire
intelectualæ mai degrabæ decât una a inimii. Iatæ de ce evanghelizarea lor
nu era de fapt o evanghelizare. Era mai degrabæ ceea ce eu numesc
“bisericizare” sau “adeværizare”. Însemna sæ le prezinfli oamenilor o
bisericæ øi un sistem de adeværuri færæ a-i lega de un Mântuitor viu.

Aceøti doi tineri s-au uitat la viafla lor øi au ajuns la concluzia cæ aveau
altæ lucrare asupra cæreia trebuiau sæ vegheze. În esenflæ, au admis cæ erau
omizi øi cæ trebuiau sæ intre în gogoaøa lor de mætase pentru a coopera la
metamorfoza transformatoare a lui Dumnezeu. Când aveau sæ devinæ
fluturi acasæ, puteau fi “fiinfle noi” oriunde. Aceasta este diferenfla dintre
49 Matei 7:21, sublinierea autorului.
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o omidæ care mærturiseøte øi pretinde cæ este un fluture øi o omidæ cu
adeværat transformatæ în fluture. Cea originalæ este mult mai convingætoare.
Apoi îi pot încuraja øi pe alflii, spunându-le cæ øi ei se pot schimba – cæ nu
trebuie sæ se mai târascæ pe burtæ; cæ pot zbura pe deasupra încercærilor øi
ispitelor vieflii de zi cu zi. Nu s-au arætat egoiøti sau critici cu alflii; pur øi
simplu au descoperit o metodæ nouæ, mai bunæ, de a le sluji altora øi au
vrut sæ capete propriile aripi.

Alflii nu au væzut lucrurile ca ei. Au înfleles greøit dorinflele acestui
cuplu tânær øi s-au înfuriat pe mine. Zvonul a ajuns pânæ la mine în Montana
– “Nu-l invitafli pe Jim Hohnberger sæ vorbeascæ în bisericile voastre.
Este împotriva lucrærii în afara bisericii. Se opune evanghelizærii!”

UN NONCONFORMIST

Din ce afli citit pânæ acum în acest capitol, øtifli destule încât sæ væ dafli
seama cæ nu sunt împotriva lucrærii în afara bisericii, dar adeværul nu
poate concura niciodatæ cu bârfa. Adeværul este cæ sunt un nonconformist,
care încearcæ sæ înfrunte øi sæ combatæ o greøealæ care ne jefuieøte bisericile
de adeværata sursæ de putere. Este o greøealæ care, la un anumit moment,
m-a amægit pe mine, poate cæ acum te amægeøte øi pe tine øi cu siguranflæ
a amægit multe biserici creøtine.

Îmi amintesc foarte bine de un bærbat. Era un bærbat înzestrat cu multe
talente. Avusese succes øi în alte domenii pânæ sæ intre în lucrarea de
slujire. Cu toate acestea, când l-am cunoscut mai bine, mi-am dat seama
cæ familia lui era la pæmânt, iar copiii sæi nu erau în regulæ. Cel puflin unul
dintre fiii sæi træia cu o femeie cu care nu era cæsætorit. Inima mea suferea
pentru aceastæ situaflie tristæ, care este, din nefericire, prea obiønuitæ printre
bærbaflii din conducere.

Totuøi, i-am împærtæøit felul în care înflelegeam eu ordinea Evangheliei
øi nevoia sa de a importa, înainte de a încerca sæ exporte. El doar a dat din
cap dezaprobator spre mine, uimit: “Jim, eøti singurul care îmi spune cæ
nu sunt potrivit pentru slujire. Tofli ceilalfli îmi spun: ‘Avem nevoie de
talentele øi de abilitæflile tale’. Mæ væd ca pe un reformator în mijlocul
unei biserici lumeøti.”

Nu a fost dispus sæ-øi punæ în ordine prioritæflile din viafla sa øi cu
tristefle am væzut, câteva luni mai târziu, cum lucrarea lui s-a præbuøit la
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scurt timp dupæ divorflul sæu. Nu este singurul care suferæ de pe urma
aceleiaøi iluzii – credinfla cæ importanfla lucrærii pe care o fac depæøeøte
eøecurile din viafla de cæmin.

TABÆRA ÎN ORDINE

Moise era condamnat la aceeaøi greøealæ fundamentalæ, dar Dumnezeu
l-a oprit din drumul pe care pornise. Moise pornise la porunca lui
Dumnezeu sæ elibereze pe Israel din robie, când un înger al Domnului l-a
întâlnit pe cale øi l-a ameninflat cu moartea. De ce? Pentru cæ Moise
neglijase o datorie cunoscutæ în familia sa. Uitase sæ-øi taie împrejur fiul,
iar Domnul nu avea sæ-l lase sæ-øi continue misiunea pânæ când nu avea
sæ-øi aducæ la îndeplinire datoria.50

Este posibil ca bærbaflii sæ nu considere importante datoriile cæminului,
dar, în final, acestea influenfleazæ slujirea publicæ. Orice general væ va
spune cæ starea taberei determinæ rezultatul campaniei întreprinse. Cu toate
acestea, diavolul încearcæ în mod continuu sæ ne convingæ cæ aceste reguli
nu se aplicæ împrejurærilor unice în care ne aflæm noi. Ne spune cæ bætæliile
sunt prea grele, iar recompensele prea pufline. Exagereazæ în privinfla
obstacolelor øi ne fline într-un tipar pe care l-am perpetuat de la o generaflie
la alta. Din nou øi din nou cædem în capcana minciunilor øi a intimidærilor
sale, ræmânând închistafli într-un stereotip care nu ne aduce decât suferinflæ
øi eøec.

Nu trebuie sæ fie aøa. Planul lui Dumnezeu de a pune familia pe primul
loc este simplu øi plin de succes øi va aduce mai multæ dulceaflæ în viafla ta
decât îfli pofli închipui! Poate fi astfel, pentru cæ Isus a deschis calea øi El
øtie care sunt paøii pe care trebuie sæ-i facem. Dacæ pur øi simplu asculfli
sugestiile Lui øi-L urmezi, vei începe sæ culegi roade care nu se pot compara
cu nimic altceva.

CIOCOLATÆ… CIOCOLATÆ… CIOCOLATÆ

Aroma ciocolatei a umplut aerul pânæ sæ deschidem uøa. Sally s-a
uitat la mine cu îngrijorare. Pe mæsuræ ce intram în casa mamei ei, puteam
vedea bomboane de ciocolatæ de toate varietæflile posibile, ræcindu-se pe
orice suprafaflæ disponibilæ din bucætærie, sala de mese øi sufragerie.
50 Vezi Exod 4:24.
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Mama lui Sally ne-a întâmpinat cælduros. “Dupæ cum putefli vedea,
astæzi am fæcut bomboane! A fost aøa de distractiv.”

Am început sæ urc pe scara în spiralæ pentru a-i duce la culcare pe cei
doi bæiefli ai noøtri. Mæ apropiam de capætul scærilor întunecate, când am
auzit o parte a conversafliei dintre Sally øi mama ei. Mi-am aruncat o privire
spre bucætærie øi am væzut-o pe mama lui Sally flinând în fafla ei un platou
cu ciocolatæ ispititoare. “Ia”, îi spunea ea. “Jim nu va øti niciodatæ. Sunt
preferatele tale!”

Sally era palidæ la faflæ, iar în ochi i se putea citi frica. A crescut într-un
cæmin unde sufletul i-a fost rænit øi neglijat în mod continuu, iar nevoile
emoflionale de bazæ aproape cæ nu i-au fost niciodatæ îndeplinite. A învæflat
sæ umple acel vid de dragoste cu mâncare, în special ciocolatæ. Acum, cæ
locuiam în munfli de ceva vreme, ea învæfla cæ Dumnezeu avea metode
mai bune de a-i întâmpina nevoia de dragoste decât ciocolata øi se stræduia
sæ-øi depæøeascæ aceastæ dependenflæ. Væ luptafli, dumneavoastræ sau vreun
cunoscut de-al dumneavoastræ, cu o astfel de problemæ? Dacæ da, atunci
øtifli ce puternice pot fi aceste impulsuri de a-fli face pe plac “doar puflin”.

Veniseræm înapoi în Wisconsin sæ ne vizitæm familiile, iar eu m-am
oferit sæ-l ajut pe pastorul local cu vizite øi studii biblice. Ne planificaseræm
toatæ ziua urmætoare øi øtiam cæ se baza pe mine. Sally øi bæieflii aveau
sæ-øi petreacæ timpul cu mama ei. În acea noapte øi dimineafla devreme, în
timp ce vorbeam cu Dumnezeu, în mintea mea se ducea o luptæ. Dumnezeu
îmi spunea: “Jim, trebuie sæ te dai jos de pe tractor øi sæ o salvezi pe
Sally înainte ca aceastæ ispitæ sæ o tragæ în jos! Când tabæra fli-e în pericol,
nu ai ce cæuta în primele linii.” Când Sally a mea se luptæ cu o ispitæ grea,
înseamnæ cæ tabæra mea este în pericol. Deja îi promisesem pastorului cæ
îi voi dedica timpul meu. Oare angajamentul meu anterior nu avea întâietate
în fafla luptelor personale ale sofliei mele? Nu ar fi trebuit ca ea sæ fie în
stare sæ se descurce singuræ cu aceastæ problemæ? Nu sunt acele studii
biblice mai importante decât “un lucru minor”, cum ar fi ciocolata?

La ora nouæ øi jumætate dimineafla, s-a auzit o bætaie la uøæ. Pastorul
m-a salutat voios. “Eøti gata de plecare, Jim?”

“Frate pastor, îmi pare foarte ræu, dar nu pot merge cu dumneavoastræ
astæzi.”

“Ce? Chiar mæ bazam pe dumneavoastræ. Ce s-a întâmplat?”
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“Ei bine, pastore, când tabæra îfli este în pericol, nu ai ce cæuta în
primele rânduri. Sally a mea se luptæ cu o ispitæ puternicæ øi trebuie sæ fiu
astæzi alæturi de ea. Dumnezeu a pus acest lucru pe sufletul meu øi am
încredere cæ tot El îfli va da øi flie astæzi exact lucrurile de care ai nevoie.”

Sally a auzit discuflia pe care o avusesem cu pastorul øi, când m-am
întors de la uøæ, pe obrajii ei minunafli se rostogoleau lacrimi. “O sæ stai
cu mine?”

“Sunt alæturi de tine, draga mea. Vom înfrunta aceastæ problemæ
împreunæ!”

Øi exact asta am øi fæcut. Când am væzut cæ tentaflia din casæ devenea
prea puternicæ, eu øi bæieflii am luat-o în parc sæ ne jucæm leapøa. “Alergafli-o
pe mama, bæiefli! Alergafli repede øi prindefli-o.” Am trecut prin acea zi
împreunæ øi Sally a învins ispita ciocolatei. A putut învinge, pentru cæ
dragostea mea pentru ea a fæcut ca dragostea lui Dumnezeu pentru ea sæ
devinæ mai palpabilæ. Sclipirea pe care victoria o dædea ochilor ei øi bucuria
care se reværsa din inima ei au fæcut din tabæra mea un paradis!

Bærbafli, care sunt tractoarele care ne ocupæ timpul øi atenflia, în timp
ce aceia pe care îi iubim se prind de ramura subflire de salcie, iar curenflii
murdari ai vieflii ameninflæ sæ-i ducæ la vale? Sæ nu mai aøteptæm nici mæcar
o clipæ. Sæ ne dæm acum jos de pe acele tractoare øi sæ ne coborâm în
canal pentru a-i salva pe micuflii noøtri Johnny øi Susie. Sæ o îmbræfliøæm
pe fata cu care ne-am cæsætorit. Pas cu pas, împreunæ, putem ieøi cu toflii
din canal!
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CAPITOLUL 6
FAMILIA PE PRIMUL LOC

Întrebæri pentru introspecflie sau discuflii de grup

  1. Care lucru este cu adeværat pe primul loc în viafla mea? Care este pe
      locul al doilea?
  2. Pe ce loc se situeazæ cu adeværat familia mea, zilnic?
  3. Cât timp øi atenflie le acord membrilor familiei mele, zilnic? Dar
      sæptæmânal?
  4. Îmi cunosc cu adeværat copiii?
  5. Sunt cuvintele textului din 1 Timotei 3:4, 5 o realitate în viafla mea?
  6. Ce am de gând sæ elimin pentru a face din familia mea o prioritate?
  7. Sunt eu un lider øi în acelaøi timp un impostor?
  8. Dacæ ar trebui ca familia mea sæ mæ strige dupæ cea mai puternicæ
      træsæturæ de caracter a mea, cum m-ar striga?
  9. De ce mi se pare aøa-a-a de greu sæ mæ dedic lor?
10. Când voi începe sæ-i pun pe ei pe primul loc?

Familia pe primul loc
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“Æsta-i
bærbatul meu!”

 “Dar ce am împotriva ta este cæ fli-ai pæræsit dragostea dintâi. Adu-fli aminte
de unde ai cæzut; pocæieøte-te øi întoarce-te la faptele tale dintâi.”

– Apocalipsa 2:4, 5

Senzaflia de furnicare øi de arsuræ pe care o simt în timp ce braflul îmi
amorfleøte mæ distrage. O piatræ mæ împunge în øold øi undeva, aproape de
gleznæ, o insectæ profitæ de situaflie øi mi se urcæ pe picior, gâdilându-mæ.
Dar aceste distrageri ale atenfliei sunt minore în comparaflie cu femeia în
compania cæreia mæ aflu. Îmi îndoi degetele, încercând sæ aduc ceva sânge
înapoi în braflul meu, astfel încât sæ mai pot sta aøa câteva momente în
plus, cu Sally cuibæritæ în braflele mele; pentru cæ mæ simt atât de bine,
încât nu pot læsa ca niøte mici inconvenienfle sæ mæ întrerupæ. Sunt la o
întâlnire cu Sally.

Îmi aduc aminte de acea oræ de chimie din liceu, când Sally a intrat în
clasæ øi s-a aøezat în spatele meu. Am øtiut de atunci cæ fata aceasta avea
ceva special! Mæ mai întâlnisem øi cu alte fete, pe unele dintre ele chiar le
plæcusem, dar între mine øi Sally era mai multæ “chimie” decât era în acea
clasæ de chimie, iar acest lucru a fæcut ca relaflia noastræ sæ fie deosebitæ
de toate celelalte. M-am simflit atras de ea într-un mod special încæ de la
prima noastræ întâlnire, când purta un tricou cu dungi albastre øi albe øi
niøte pantaloni scurfli albi. Ce amintiri frumoase!
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Acum, când mæ durea braflul, stæteam amândoi întinøi pe trifoiul verde,
ea având capul pe pieptul meu. În timp ce ea studia norii, eu o studiam pe
ea, care vorbea øi vorbea øi vorbea. Nu cæ nu mi-ar plæcea ceea ce spune,
pentru cæ îmi place cu siguranflæ, dar ceea ce mi se pare foarte plæcut acum
este sunetul vocii ei øi mæ minunez de prezenfla ei, admirându-i frumuseflea
simplæ, plæcutæ øi respirând frumosul parfum al minunatului ei pær. Ce
fatæ specialæ este!

AMINTIRI DULCI-AMÆRUI

Væ mai aducefli aminte de vremea când dragostea dumneavoastræ era
aøa – proaspætæ, vibrantæ øi vie? Când træiafli doar pentru a fi unul cu
celælalt? Cred cæ mulfli dintre noi îøi amintesc øi, cu toate acestea,
majoritatea au suferit din cauza procesului lent de eroziune care ne furæ
experienfla primei noastre iubiri. Amintirile fericite ale ocaziilor speciale
se pierd odatæ cu trecerea anilor øi ne întrebæm dacæ vor mai reveni –
poate cæ atunci când ne izolæm, ne gândim noi, sau poate cæ aøa trebuie sæ
fie.

A fost o experienflæ dulce-amæruie pentru mine aceea de a-mi reaminti
de bucuriile din perioada curteniei noastre øi de faptul cæ le-am læsat uitærii
de-a lungul anilor. Am descoperit în acest proces de aducere aminte câteva
elemente-cheie în a reaprinde flæcærile dragostei în cæsnicia mea. Pentru
cæ am vorbit cu multe sute de bærbafli despre cæsniciile lor, øtiu cæ sunt
mari øanse ca øi tu sæ ai aceleaøi tendinfle pe care le am øi eu, adicæ acelea
de a nu-i da atenflie sofliei mele, de a fi prea ocupat, de a permite ca dragostea
mea sæ se ræceascæ sau de a o trata ca pe un obiect. Aøa cæ nu o sæ te critic
cu privire la ce ai fæcut sau nu. Øi eu m-am aflat în aceeaøi situaflie øi poate
cæ existæ un câøtig în faptul cæ îfli împærtæøesc mai mult din ceea ce am
træit cu Sally; pentru cæ øi noi am mers pe drumul pe care mergi øi tu.

CUM I-AM CÂØTIGAT INIMA

Fata mea, Sally, era complicatæ. Venea dintr-o familie atât de diferitæ,
de dificilæ øi de complexæ, încât abia îi puteam înflelege luptele øi nu aveam
niciun punct de referinflæ pentru experienflele ei. Cu toate acestea, ori de
câte ori ne plimbam printr-o pajiøte sau stæteam pe o stâncæ, ea îmi
împærtæøea câte ceva din ceea ce træise øi aøtepta sæ vadæ cum reacflionam.

“Æsta-i bærbatul meu!”
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Mult timp, timiditatea øi teama de a fi respinsæ au fæcut ca discufliile sæ se
rezume la lucruri generale. Dar când am încurajat-o în întrebærile pe care
le punea øi când i-am apreciat gândurile, s-a relaxat øi a fost în stare sæ-øi
deschidæ sufletul øi sæ fie ea însæøi. Eram adolescent, dar am ascultat plin
de compasiune, manifestând înflelegere øi empatie. Când consideram cæ
aveam ceva folositor sæ-i spun, îi ofeream soluflii. Cu cât îmi împærtæøea
mai mult din experienfla ei øi gæsea la mine acceptare, cu atât mai multæ
încredere avea în mine. În curând, am devenit confidentul ei. I-am ascultat
suferinflele, bucuriile, visurile øi dezamægirile. Am învæflat de timpuriu cæ,
atunci când vorbeam cu aceastæ fatæ complexæ øi fascinantæ, trebuia sæ
sap pentru a gæsi semnificafliile a tot ce spunea øi sæ evaluez ceea ce voia
sæ zicæ mai degrabæ decât ceea ce zisese. Mi-am dat seama cæ ea nu
comunica în acelaøi mod în care o fæceam eu, iar acest lucru nu avea
nimic de-a face cu inteligenfla sau cu abilitatea ei, ci mai degrabæ cu felul
ei unic în care se exprima ca femeie.

În curând, eram de nedespærflit. Ne-am trezit parcurgând drumul vieflii
umær lângæ umær ca niøte adeværafli tovaræøi.

Acum øtii ce am fæcut pentru Sally, dar dæ-mi voie sæ îfli spun ce a
fæcut ea pentru mine, un lucru deloc complicat. M-a tratat ca pe un rege,
iar mie mi-a plæcut la nebunie lucrul acesta. Nu-mi puteam imagina pe
nimeni altcineva cu care sæ vreau sæ-mi petrec timpul. În acele vremuri,
atunci când interesele erau concentrate numai øi numai pe o persoanæ, se
spunea cæ era un fel de logodnæ neoficialæ. Nu øtiu cum i se mai spune
acum. Faptul cæ mæ întâlneam cu Sally era fericire curatæ, øi am început
sæ ne vedem doar unul cu altul, færæ ca mæcar sæ discutæm despre acest
lucru.

DRAGOSTEA VIEfiII MELE!
Am avut mult mai multe discuflii profunde cu Sally decât am avut cu

oricare altæ femeie øi curând mi-am dat seama cæ sunt atras de sufletul øi
de caracterul ei, precum øi de felul în care aræta. Avea propria personalitate
øi o modalitate plæcutæ de a comunica. Nu era ca majoritatea fetelor –
falsæ, cu nasul pe sus sau plângæcioasæ atunci când trebuia sæ escaladeze
stânci ori sæ saræ peste pârâie sau pietre. Îi plæcea sæ se simtæ bine la fel de
mult ca øi mie øi era dispusæ sæ riøte øi sæ depunæ efort pentru a ne recrea
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într-un mod plæcut. A devenit lumina ochilor mei øi nimic din ceea ce
trebuia sæ fac pentru cea pe care o iubeam nu mi se pærea prea greu.

Am copleøit-o cu afecfliune øi cu atenflie. Cæutam lucruri la ea pentru
care sæ o complimentez. Obiønuiam sæ fac lucruri mici pentru ea – îi spælam
maøina, reparam acoperiøul casei mamei sale øi chiar o ajutam cu vasele,
pentru cæ totul era o bucurie alæturi de “iubirea mea”. Nu sunt sigur dacæ
am fost vreodatæ în viaflæ aøa de atent. Adicæ, îi deschideam uøa de fiecare
datæ. O ajutam sæ-øi punæ sau sæ-øi dea jos haina. Dacæ uita ceva, nu era
mare lucru, ne întorceam dupæ el. Dacæ spunea ceva greøit, râdeam, ca sæ
treacæ momentul. Dacæ avea nevoie de ajutor, veneam. Dacæ fæcea vreo
greøealæ, o øtergeam imediat din minte. Nu exista sensibilitate, bunætate
sau amabilitate de care sæ nu fac uz pentru Sally, pentru cæ eram îndrægostit
de ea. Sigur, øi Sally avea pærfli mai puflin bune, aproape toatæ lumea are.
Dar pæreau minore, nesemnificative, în comparaflie cu pærflile ei bune.

Pe mæsuræ ce Sally se bucura zi de zi de aceste atenflii, s-a îndrægostit
de mine pânæ peste urechi. Eram domnul Grijuliu øi Sally s-a gândit: Æsta-i
bærbatul de care am nevoie. Va avea grijæ de mine, va ieøi în întâmpinarea
nevoilor mele øi îmi va respecta ideile. Este protectorul meu, cel care mæ
susfline financiar øi dragostea vieflii mele! Mæ prefluieøte. Mæ încurajeazæ.
E în stare sæ facæ orice pentru mine. Nu am fost niciodatæ atât de iubitæ,
de apreciatæ. Da, m-aø mærita bucuroasæ cu acest bæiat!

IREZISTIBILÆ!
Cu cât petreceam mai mult timp cu Sally, cu atât o gæseam mai

irezistibilæ. Am renunflat de bunæ voie la toate bucuriile øi plæcerile mele
de dinainte pentru a fi cu ea. În timpul facultæflii, când eram separafli de
mulfli kilometri, îmi sacrificam cu bucurie timpul petrecut cu amicii mei,
cu jocurile mele de fotbal sau cu vânætoarea. Renunflam la orice stætea în
calea mea, atunci când voiam s-o væd pe Sally.

Într-un weekend, o furtunæ de zæpadæ îngrozitoare, cu vifor øi cu
næmefli, fæcuse sæ se închidæ drumurile. Sally øtia cæ trebuia sæ ne întâlnim,
dar acum acest lucru pærea imposibil. Nu se putea cælætori. Poliflia închisese
autostræzile. Nimeni nu putea trece… dar eu am apærut la întâlnire. Sæ o
urmæresc pe Sally devenise plæcerea øi scopul meu. Ea se transformase în
prioritatea vieflii mele øi îmi puteam refuza orice plæcere, mai puflin aceea

“Æsta-i bærbatul meu!”
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de a fi cu ea. Cu mult timp înainte de a ne cæsætori, Sally øi cu mine
deveniseræm una în sentimente. Am plecat în luna de miere øtiind cæ vom
træi fericifli pânæ la adânci bætrânefli – aøa cum se spune în toate poveøtile,
øi pentru un timp cæsnicia noastræ chiar a fost aøa.

ÎNCEPUTURI NEVINOVATE

Când am absolvit facultatea, ne-am întors în oraøul natal øi ne-am
cumpærat o casæ nou-nouflæ. Mi-aø dori ca sæ fi putut vedea mica noastræ
cæsuflæ øi dumneavoastræ. Era în întregime goalæ, cu excepflia unui mobilier
de dormitor folosit! Nu aveam nici mæcar un frigider sau un aragaz! Aveam
un ventilator Coleman øi un grætar Weber øi mâncam pe scærile din spate
sau ne întindeam pe covorul din sufragerie, imaginându-ne ziua când
aveam sæ ne cumpæræm mobilierul visat. Vorbeam, râdeam, flirtam øi ne
alergam unul pe altul de parcæ am fi fost niøte copii. Casa noastræ era
plinæ de dragoste, bunæ dispoziflie øi de prietenie. Experienfla noastræ era
una plæcutæ øi træiam cu nevinovata credinflæ cæ aveam sæ reuøim.

Øi apoi viafla a dat buzna.
Am fost trimis la perfecflionare în New York pentru 30 de zile. Nu am

fost niciodatæ despærflifli atât de mult timp, nici mæcar în timpul facultæflii.
Eram hotærât sæ aduc bani în casæ øi, dacæ de aceasta era nevoie, aveam
s-o fac, iar noi aveam sæ supraviefluim.

EROZIUNEA ÎNCEPE

Nu m-am gândit la asta atunci, dar era pentru prima oaræ, de când am
început sæ mæ întâlnesc cu Sally, când am pus ceva mai presus de ea.
Credeam cæ o fac pentru Sally. Este un lucru tipic pentru distracfliile øi
ispitele pe care ni le pune în faflæ diavolul, acela de a le face sæ paræ atât de
bune, de utile øi de necesare. Sally øi cu mine am cæzut în capcana de a ne
sacrifica relaflia pentru a înainta în afaceri øi, când m-am întors 30 de zile
mai târziu, am gæsit o casæ goalæ. Sally lucra de la trei dupæ-amiaza pânæ
la unsprezece noaptea ca asistentæ într-un spital, iar eu veneam în fiecare
searæ într-o casæ goalæ øi pustie. Pentru a umple golul, am început sæ practic
diferite sporturi, cum ar fi vânætoarea øi rachetbalul51 øi am început sæ ies
cu bæieflii.
51 Un sport asemænætor cu handbalul, dar care se joacæ cu o rachetæ scurtæ.
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Sally venea acasæ când ziua mea se terminase de mult øi dormea încæ
atunci când eu plecam la muncæ dimineafla. Se trezea într-o casæ pustie øi
se simflea la fel de izolatæ øi de singuræ ca øi mine. Trebuia sæ-øi umple
timpul, acum cæ eu eram din ce în ce mai puflin disponibil, aøa cæ stætea cu
prietenele, fæcea cumpæræturi øi fæcea diverse lucruri. Amândoi am pornit
la drum cu dorinfla sinceræ de a petrece timp unul cu celælalt, dar cumva
aglomeraflia vieflii a devenit mai importantæ decât a fi unul cu celælalt.
Munca noastræ din greu a dus în cele din urmæ la succes financiar øi odatæ
cu acesta au venit øi o casæ nouæ, mai mare (de data aceasta mobilatæ),
maøini noi, øi apoi o altæ casæ mai bunæ decât cealaltæ. Afacerea mea a
prosperat, øi sæptæmânile s-au transformat în luni, øi apoi în ani, pe mæsuræ
ce ne consolidam averea.

ÎNLOCUITÆ

Am descoperit cæ succesul lumesc o fæcea pe Sally sæ nu mai fie atât
de irezistibilæ. Îmi plæceau încæ onestitatea øi sinceritatea ei, dar nu mai
eram îndrægostit de ea. Nu mai ocupa primul loc pe lista mea de prioritæfli.
Cum atenfliile mele erau din ce în ce mai pufline, øi Sally a simflit aceeaøi
schimbare în ceea ce privea sentimentele ei. Ea a trecut de la a fi
îndrægostitæ øi de la a se simfli cea mai apreciatæ femeie din lume – la
propriu în culmea fericirii – la a fi doar o persoanæ familiaræ. Dacæ aø fi
putut sæ-i citesc sentimentele în acel moment, ele nu ar fi spus: “Æsta-i
bærbatul meu”, ci: “Æsta a fost bærbatul meu. O, ce mult l-am iubit øi cât
mi-aø dori ca el sæ fie ce a fost odatæ.”

Rosemary, una dintre prietenele lui Sally, ne-a spus povestea celei
de-a douæzeci øi cincia aniversæri a cæsætoriei ei. Soflul ei era un om de
succes øi împreunæ formau un cuplu inteligent, articulat, cu o casæ mare øi
frumoasæ, pe care Sally øi cu mine nu puteam decât s-o admiræm øi sæ
speræm cæ într-o zi o vom avea øi noi. În weekend-ul în care îøi særbætoreau
aniversarea, soflul ei era plecat cu amicii la pescuit, dar ea nu era îngrijoratæ.
Øtia cæ avea sæ se întoarcæ la timp pentru aniversarea lor.

Dar nu a apærut. În schimb, a trimis douæ duzini de trandafiri.
Când s-a întors o zi mai târziu, a gæsit trandafirii rupfli în bucæfli øi

aruncafli la gunoi. Cearta a fost una duræ. “Îfli pasæ mai mult de ziua de
pescuit cu prietenii tæi decât de mine!”

“Æsta-i bærbatul meu!”
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A fost luat prin surprindere. “Rosemary, nu înfleleg. De obicei, cu
ocazia aniversærii noastre îfli trimit o duzinæ de trandafiri, dar, pentru cæ
am fost plecat, fli-am trimis douæ duzini, pentru a mæ revanøa.” Pur øi
simplu nu înflelegea. Nu putea sæ conceapæ cæ o femeie nu se poate simfli
apreciatæ când reprezintæ pentru el mai puflin interes decât ziua de
deschidere a sezonului de pescuit… sau afacerile sale… sau internetul…
sau orice altceva. Nici cu douæzeci de duzini de trandafiri nu avea cum sæ
se revanøeze pentru absenfla sa. Nimic nu poate înlocui inima unui sofl
care îøi prefluieøte cu adeværat soflia.

NU EU!
Nu la mult timp dupæ ce Sally mi-a povestit experienfla lui Rosemary,

am plecat împreunæ cu un alt cuplu øi cu fiul lor adolescent într-o excursie
øi un picnic de weekend. Rita a plænuit cu atenflie un picnic somptuos
pentru familia ei øi a încærcat coøul, iar Sally a fæcut acelaøi lucru pentru
noi. Ne-am întâlnit la locul unde începea drumul, iar Sally øi Rita s-au
dus pânæ la toaletæ. Cât au fost plecate, Troy, fiul lor adolescent, a zærit
coøul cel mare øi l-a întrebat pe tatæl sæu: “Cari tu coøul?”

“Nu”, a ræspuns el. “Mama l-a încærcat, las-o pe ea sæ-l care!” Øi,
væzând-o pe soflia lui ieøind de la baie, s-a întors øi a început sæ meargæ pe
potecæ în fafla noastræ. Mæ simfleam prost pentru ei øi-mi fæceam de lucru
cu propriul coø.

“Mamæ, nu înfleleg atitudinea lui tata”, a spus Troy nelæmurit, în timp
ce îøi punea el coøul pe umeri. “De ce este aøa de egoist?”

“Fiule, pe tatæl tæu nu-l mai intereseazæ persoana mea de ani de zile.
Îøi urmæreøte doar nevoile sale. Egoismul înlocuieøte mult prea uøor
dragostea.” Øi zâmbind la noi pentru a mai destinde atmosfera ciudatæ, îl
urmæ pe cærare.

Eram øocat øi întristat. Încrezætor cæ nu voi face niciodatæ ceva atât de
prostesc, eram teribil de inconøtient de faptul cæ avansasem destul de mult
în a o ignora pe Sally.

În aceastæ perioadæ, am devenit creøtini, dar acest lucru nu ne-a
schimbat cæsnicia. Tot studiul meu din Biblie øi erudiflia nu m-au schimbat
în acel bærbat atent care cæutase cândva în mod sincer afecfliunea øi
dragostea lui Sally. Acum eram un afacerist stresat, un sofl distant øi un
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tatæ care pretindea sæ i se împlineascæ nevoile, în timp ce ignora poverile
sofliei sale. Devenisem un om mândru de cunoøtinflele mele religioase, dar
golit de transformarea spiritualæ adeværatæ, pretinzând în fafla tuturor, chiar
øi a mea, cæ eram creøtin. Problema era cæ nu o puteam pæcæli pe Sally, ea
træia cu mine. Øtia care era adeværata stare a vieflii mele spirituale. Øi mai
ræu era faptul cæ, în propria-i cælætorie spiritualæ, în inima ei se næscuse
dorinfla ca soflul ei sæ devinæ liderul spiritual al cæminului. Au! – æsta-s eu!
Nu se punea problema cæ nu voiam, dar pur øi simplu nu aveam idee cum
sæ fac. Nu credeam cæ o puteam face.

PUNCTUL DE COTITURÆ

O ceartæ prosteascæ pe tema unor cartofi præjifli au scos lucrurile la
ivealæ. Pe mæsuræ ce eu øi Sally vorbeam øi vorbeam, comunicând cu
adeværat pentru prima oaræ în ani de zile, ne-am dat seama cæ fuseseræm
mai fericifli în casa noastræ goalæ, când nu aveam absolut nimic øi eram
îndrægostifli unul de celælalt, decât eram acum, când aveam tot ceea ce
banii puteau cumpæra. Pentru noi, acesta a fost un moment în care a trebuit
sæ luæm o decizie. Aveam sæ mergem în continuare pe calea pe care eram
øi sæ terminæm prin a divorfla sau a fi înstræinafli sau doar a coabita? Sau
aveam sæ schimbæm lucrurile? Am hotærât sæ ne reordonæm vieflile. Ceea
ce voiam cu adeværat era sæ fim niøte creøtini vii. Voiam ca prin cæminul
nostru sæ fim dovada unui creøtinism activ, nu doar cu numele. Voiam sæ
fim din nou îndrægostifli øi doream ca în cæsnicia noastræ sæ se îndeplineascæ
toate angajamentele pe care ni le luaseræm la început. Pentru a realiza
aceste lucruri, am ajuns la concluzia cæ trebuia sæ vindem tot øi sæ ne
mutæm în sælbæticie, dar am ajuns acolo cu o cæsnicie care avea nevoie
serioasæ de reabilitare.

HOTÆRÂfiI, DAR ÎN PANÆ DE IDEI

Lucrurile cu care ne-am confruntat atunci când ne-am stabilit în mica
noastræ cabanæ de buøteni aproape cæ ne copleøeau. Eram hotærâfli sæ ne
refacem familia øi cæsnicia, dar nu aveam nici cea mai micæ idee cu ce sæ
începem. Cumva, ne dædeam seama cæ soluflia era sæ ne regæsim acea
umblare autenticæ cu Dumnezeu, dar era ca øi cum am fi bâjbâit prin
întuneric. Treptat, ne-am dat seama cæ Dumnezeu dorea sæ ne fie mai

“Æsta-i bærbatul meu!”
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mult decât Cineva cæruia sæ ne închinæm, mai mult chiar decât un Prieten
cu care sæ comunicæm dimineafla øi seara. El dorea sæ ne fie un Cælæuzitor
constant pe parcursul întregii zile – în fiecare moment al zilei.

Când am prins aceastæ viziune, am øtiut cæ vreau sæ træiesc aceastæ
experienflæ. Aøa cæ am încercat øi am eøuat în mod lamentabil. Am încercat
din nou øi din nou cu acelaøi rezultat deprimant øi apoi am avut parte de
mici succese, care m-au încurajat sæ merg înainte. Împærtæøesc acest lucru
cu tine pentru cæ, dacæ doreøti sæ îfli transformi experienfla cu Dumnezeu,
este foarte probabil ca øi tu sæ træieøti aceleaøi lucruri. Se întâmplæ aøa nu
pentru cæ Dumnezeu ne-ar predestina eøecul, ci pentru cæ vechile noastre
obiceiuri de a ræspunde færæ a gândi sunt adânc înrædæcinate în fiinfla
noastræ. E nevoie de mult exercifliu pentru a învæfla nu doar sæ gândim
înainte de a acfliona sau a vorbi, dar øi sæ-L întrebæm pe Dumnezeu ce ar
trebui sæ facem în orice situaflie. Câteodatæ, avem nevoie de acele eøecuri
repetate pentru a învæfla sæ nu ne încredem în propria înflelepciune øi sæ ne
punem nædejdea în înflelepciunea øi øtiinfla lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu
nu-L intereseazæ atât de mult eøecurile noastre pe cât Îl intereseazæ ce
facem cu ele. Mergem la El pentru a învæfla din încercærile noastre ratate
cum sæ ne iubim sofliile? Ne redresæm øi încercæm din nou? Asta Îl
intereseazæ pe El cu adeværat, pentru cæ øtie cæ, dacæ nu renunflæm, în cele
din urmæ vom avea succes – øi cæ acel succes va da naøtere la un succes øi
mai mare.

Am gæsit câteva lucruri care m-au ajutat în aceastæ luptæ. Cel mai
important era controlul asupra timpului meu. Prin schimbarea stilului de
viaflæ øi prin reducerea la minimum a consumului necesar vieflii, am scæzut
costul vieflii øi asta a însemnat cæ a trebuit sæ muncesc mai puflin. Astfel,
aveam mai mult timp pe care sæ îl investesc în familia mea – în cæsnicia mea.

REAPRINDEREA PASIUNII

Am început sæ fac toate acele lucruri pe care obiønuiam sæ le fac când
eram îndrægostifli. Oricum, am descoperit cæ ceea ce faci atunci când eøti
îndrægostit este uøor. Ceea ce faci atunci când iubeøti, dar nu mai eøti
îndrægostit este mult mai greu, pentru cæ nu mai existæ acel val de
sentimente bune care sæ funcflioneze ca un catalizator al negærii de sine.
Am început sæ fac lucrurile aøa cum le fæceam pe vremea când eram prieteni
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øi mæ întrebam de ce Sally nu era mai receptivæ – la urma urmei, fæceam
ce voia, nu? Am ajuns la concluzia cæ Sally este destul de isteaflæ. Aøtepta
sæ vadæ dacæ sunt constant øi demn de încredere. Mai crezuse despre mine
øi mai înainte, când eram prieteni, cæ eram Domnul Perfecfliune øi îøi dæduse
seama, dupæ ce se mæritase cu mine, cæ nu eram aøa de grozav. Soflia ta
s-ar putea sæ priveascæ øi sæ aøtepte o vreme, pentru a vedea dacæ eøti
schimbat cu adeværat. Cea mai bunæ metodæ este sæ faci ceea ce Dumnezeu
îfli cere øi sæ nu te îngrijorezi în privinfla rezultatelor. Lasæ-le în întregime
pe seama lui Dumnezeu.

NICIODATÆ NU E PREA TÂRZIU!
Câfliva dintre soflii pe care i-am consiliat nu au o poveste de curtenie

cu sofliile lor de care sæ-øi aducæ aminte. Dorinfla, nesiguranfla, sau alt
bagaj emoflional au fost cele care i-au împins unul în braflele celuilalt.
Este cazul lor lipsit de speranflæ? Deloc! Am auzit spunându-se cæ, alæturi
de Hristos, nu este niciodatæ prea târziu sæ avem o copilærie fericitæ. Acelaøi
lucru este valabil øi pentru curtenie. Cu Hristos, nu e niciodatæ prea târziu
sæ aplici principiile Sale la cæsnicia ta. Atunci când noi, bærbaflii, începem
sæ ne concentræm asupra a ceea ce Hristos vrea ca noi sæ gândim, sæ simflim,
sæ spunem sau sæ facem cu sofliile noastre, mai degrabæ decât sæ ne
concentræm asupra a ceea ce trecutul nostru ne-a programat sæ facem,
atunci putem aduce cerul pe pæmânt pentru prima oaræ.

Cheia constæ în a încerca sæ înflelegi ce a fæcut-o pe soflia ta sæ se simtæ
neiubitæ øi sæ nu mai faci acel lucru øi, în acelaøi timp, sæ descoperi ce o
face sæ se simtæ prefluitæ øi sæ începi sæ faci acele lucruri. Vei descoperi
probabil, ca øi mine, cæ renunflarea la sine de care e nevoie sapæ adânc øi,
la început, vei simfli cæ eøuezi de mai multe ori decât câøtigi. Dar dacæ vii
din nou øi din nou la Dumnezeu øi dacæ încerci ceea ce îfli sugereazæ El,
succesele tale vor depæøi în cele din urmæ greøelile grosolane.

DIN NOU IREZISTIBILÆ

Ia ghicifli, bæiefli! Funcflioneazæ! Øtiu ce væ spun – a mers în dreptul
meu! Dar a funcflionat în sens invers. Am crezut cæ acfliunile mele vor
reaprinde dragostea ei pentru mine, dar, în schimb, ele au reaprins dragostea
mea pentru ea, lucru care a avut drept efect o reînviere a flæcærii dragostei

“Æsta-i bærbatul meu!”
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din inima ei. Atunci când m-am purtat cu ea ca øi când ar fi fost irezistibilæ,
ea a devenit treptat irezistibilæ din nou. Sclipirea dragostei s-a întors în
viafla noastræ. Am început sæ ne simflim bine împreunæ. Din nou flirtam øi
ne jucam. Nu era doar o cæutare fizicæ, ci o îndrægostire de ea, de ceea ce
era Sally – cu personalitatea, cu caracterul øi cu gândurile ei. Îmi dau
seama acum, cu mult mai mult decât atunci, cæ acest lucru înseamnæ mult
mai mult pentru o femeie decât simpla dorinflæ fizicæ. O femeie vrea sæ fie
iubitæ, cu adeværat iubitæ, øi prefluitæ pentru ceea ce este. Acest lucru îi
merge la inimæ øi o face sæ îi ræspundæ soflului ei cu admiraflie, trezeøte
prietenia øi încrederea, permiflându-i sæ iubeascæ încæ o datæ. Funcflioneazæ,
domnilor, funcflioneazæ! Am vrut sæ strig de pe acoperiøul casei – eram din
nou îndrægostifli. Cu adeværat s-a putut întâmpla din nou. Dumnezeu a fæcut
aceastæ minune în viafla mea øi øtiu cæ El o poate face øi în vieflile voastre.

ÆSTA-I BÆRBATUL MEU!
O durere bruscæ, ascuflitæ, lângæ gleznæ mæ face sæ sar în picioare pentru

a pocni o muscæ ce mæ sâcâie øi o dæ pe Sally la o parte.
“Ai fost foarte tæcut cât am stat întinøi”, comenteazæ ea. “La ce te

gândeøti?”
“Mæ gândeam la tine… la noi, adicæ. Cum erau lucrurile înainte øi cât

de bine este acum.”
Ea a zâmbit poznaø. “Mæ întrebam ce e în mintea ta când m-ai invitat

sæ ne întâlnim în mijlocul zilei. Eøti øi acum la fel de neastâmpærat ca
întotdeauna.”

“A, øi tu nu eøti? De ce rânjeøti asemenea pisicii care a mâncat
canarul?”

“Mæ gândesc la masa pe care am læsat-o pentru noi în cuptorul încins.”
Mi-a cæutat ochii cu timiditate øi a continuat: “Am pregætit felurile tale
preferate de mâncare.”

“Øi ceva special pentru desert?”, am tachinat-o eu.
“Va trebui sæ aøtepfli sæ vezi cu ochii tæi”, spuse ea, særind în picioare.

“Trebuie sæ mæ prinzi ca sæ afli!”, a strigat ea peste umær în timp ce alerga
spre casæ.

Totul pærea minunat, dar Sally, øtrengara, mæ prinsese în mod
intenflionat cu pantofii scoøi din picioare, lucru care îi dædea ei un avans
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considerabil. În cele din urmæ, am særit dupæ ea, râsul nostru risipindu-se
peste acea sælbæticie. Nu am prins întreaga panoramæ a dragostei noastre
pânæ nu am dat buzna în bucætærie, cu sufletul la guræ, dar fericit, øi am
cuprins-o cu braflele mele, dându-i un særut drægæstos.

Masa e pusæ, iar mâncarea este mai tentantæ decât mâncarea din cel
mai fin restaurant. Mæ uit la Sally, fata pe care am iubit-o tofli aceøti ani, øi
mæ minunez în adâncul meu cæ astæzi, în viafla mea, øi nu doar atunci când
ne întâlneam, flæcærile dragostei încæ ard strælucitor. Ea sclipeøte de
dragoste øi de bucurie, este o femeie înfloritoare, împlinitæ. Faflæ în faflæ,
ne mai flinem în brafle încæ un moment. Se cuibæreøte aproape de pieptul
meu, scoflând un suspin de mulflumire øi îmi øopteøte: “Æsta-i bærbatul meu!”

CAPITOLUL 7
“ÆSTA-I BÆRBATUL MEU”

Întrebæri pentru introspecflie sau discuflii de grup

  1. Am pierdut bucuriile curteniei cu soflia mea?
  2. Soflia mea ar spune acum: “Æsta-i bærbatul meu” sau “Æsta a fost
      bærbatul meu”?
  3. Pe o scaræ de la A la F, unde m-ar plasa soflia mea?
  4. Ce a înlocuit-o pe soflia mea în gândurile øi timpul meu ?
  5. Îmi iubesc cu adeværat soflia mai mult decât slujba, sportul, prietenii
      sau lucrarea misionaræ?
  6. Mæ sacrific pentru soflia mea zilnic?
  7. Când mi-am luat ultima oaræ soflia de mânæ øi am mers sæ ne plimbæm?
  8. Când mi-am dat întâlnire cu soflia mea ultima oaræ?
  9. Când am ascultat-o cu adeværat ultima oaræ – pentru a øti ce se petrece
     în sufletul ei?
10. De ce ar fi nevoie pentru a-mi reaprinde dragostea?
11. Voi întocmi un ghid de reîndrægostire de soflia mea øi îl voi urma cu
      strictefle?
12. O voi trata ca pe o reginæ în fiecare zi?
13. Sub inspiraflia Duhului Sfânt, îi voi oferi mici atenflii deseori?

“Æsta-i bærbatul meu!”
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Intimitatea:
un produs secundar

“Pentru cæ oricine va vrea sæ-øi scape viafla o va pierde; dar oricine îøi va
pierde viafla pentru Mine o va câøtiga.”

– Matei 16:25

Când Phil a venit la mine, mi-am dat seama dintr-o privire cæ era un
bærbat obiønuit sæ-øi atingæ scopurile. Venea spre mine foarte încrezætor
în el însuøi, iar fizicul lui îngrijit øi bine fæcut transmitea forflæ øi vitalitate
de sub îmbræcæmintea lejeræ, dar scumpæ, pe care o purta. Doar pærul alb
de la tâmple øi privirea cercetætoare øi pætrunzætoare îl trædau a fi un bærbat
de vârstæ mijlocie. Am aflat curând cæ era un antreprenor de succes, care
deflinea o serie de firme pe care le vindea întotdeauna cu un profit
substanflial. Totuøi, pe mæsuræ ce am ajuns sæ ne cunoaøtem unul pe celælalt,
a devenit evident cæ ceva îl tulbura nespus, øi nu a trecut mult timp pânæ
când problema a ieøit la suprafaflæ.

“Jim, eu… noi… æ, ei bine vreau sæ spun cæ… soflia mea are nevoie
de consiliere.”

Nu era de faflæ nicio soflie, dar l-am întrebat: “Care este problema?”
“Atunci când ne-am cæsætorit, era foarte afectuoasæ, iubitoare, iar

dragostea noastræ era pasionalæ øi fizicæ.”
“Ce simfleai pentru ea atunci?”
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“Eram atât de îndrægostit, încât abia dacæ mai atingeam pæmântul cu
picioarele, iar din punct de vedere fizic, ei bine, nu ai întâlnit-o încæ –
când o s-o întâlneøti, o sæ înflelegi. E frumoasæ, Jim. Nu i-am putut rezista
øi nici mæcar nu am încercat asta.” O minæ mohorâtæ i-a înnorat deodatæ
fafla øi entuziasmul i-a fugit din priviri, în timp ce dædea mâhnit din cap.
“Acum e rece, rezervatæ, la locul ei øi, sincer fli-o spun, absentæ.”

“Deci tu vrei sæ-mi spui cæ la un anumit moment voi doi afli împærtæøit
o viaflæ de iubire fantasticæ øi o intimitate adeværatæ – nu doar o unire
fizicæ, øi cæ afli stabilit cu adeværat legæturi între voi la mai multe niveluri?”

“Exact aøa, Jim! A fost atât de minunat, o relaflie care ne-a adus atâta
satisfacflie, øi acum s-a transformat în ceva teribil de urât. Ai putea sæ
vorbeøti tu cu Sherry… øtii tu, s-o faci sæ se schimbe?”

“Ar vrea sæ vorbeascæ cu mine?”
“Da, cred cæ ar vrea.”
“E în regulæ. Ce-ai zice sæ ne întâlnim mâine dupæ-amiazæ?”
“Ar fi perfect!”
“Phil, vreau sæ înflelegi cæ eu nu particip la aceastæ întâlnire nici în

calitate de avocat al tæu, nici de adversar. Eu nu o sæ fac altceva decât sæ
pun întrebæri øi dau sugestii, bazându-mæ pe experienfla mea cæpætatæ din
consilierea multor altor cupluri, din propria mea cæsnicie øi, lucrul cel
mai important, din modul în care înfleleg eu cælæuzirea Duhului Sfânt. Eu
caut soluflii inspirate de Dumnezeu øi øtiu cæ Dumnezeu doreøte ca tu øi
Sherry sæ avefli o relaflie fantasticæ la toate nivelurile. Totuøi, solufliile Lui
nu sunt întotdeauna cele la care ne aøteptæm noi.”

“Nu-fli face griji în privinfla noastræ, Jim. Øi eu øi Sherry vrem ca relaflia
noastræ sæ se îmbunætæfleascæ. Se pare doar cæ nu suntem în stare sæ
rezolvæm problema singuri.”

DESCHIDEREA

Dupæ-amiaza urmætoare, am ieøit tofli trei la o plimbare. Le-am explicat
amândurora cæ ce aveam sæ facem noi era sæ cæutæm soluflii, iar, dacæ erau
menflionate probleme, asta era doar în contextul cæutærii de soluflii. “Nu-mi
trebuie prea mult timp ca sæ-mi dau seama care sunt problemele voastre,
aøa cæ, dacæ vefli începe sæ le menflionafli de mai multe ori, o sæ væ amintesc
cæ suntem aici ca sæ cæutæm soluflii.” În plimbarea noastræ, tocmai

Intimitatea: un produs secundar
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ajunseseræm pe o ulicioaræ dræguflæ de flaræ, iar razele soarelui se reflectau
în læcustele care, la trecerea noastræ, særeau în pajiøtea de un verde
strælucitor care se întindea de-a lungul drumului. Flori de câmp delicate øi
un gard vechi de piatræ înfrumuseflau pajiøtea. Natura pærea cæ încearcæ sæ
dea tot ce are ea mai bun ca sæ le transmitæ lui Phil øi lui Sherry pacea øi
dragostea Creatorului ei. Dar conflictul care stætea ascuns sub aparenfla
vieflilor lor pærea sæ-i facæ insensibili la splendida dupæ-amiazæ.

“Sherry”, am început eu, “Phil mi-a spus cæ voi doi avefli o problemæ
în legæturæ cu intimitatea, cæ tu eøti rece øi indiferentæ faflæ de el.” S-a
întors cu fafla spre mine, zburlitæ øi ostilæ, øi nu mi-a fost greu sæ-i descifrez
privirile. Care spuneau desluøit: “Ai grijæ, domnule! Tu nu øtii ce se petrece
între mine øi el, øi dacæ întreci mæsura øi îi iei partea, o sæ ai necazuri cu
mine!”

În acel moment, îmi doream ca ea sæ øtie cât de mult simfleam împreunæ
cu ea, sæ øtie cæ eram aliatul ei care cæuta o soluflie, øi nu adversarul care o
condamna øi cæ, totuøi, nu puteam sæ încep cu blândefle. Trebuia sæ fiu
direct. Se aøternuseræ multe asupra cæsniciei lor. De prea multe ori îøi
reprimaseræ sentimentele øi gândurile, pretinzând cæ totul este în regulæ,
când, de fapt, nu era. De prea multe ori aceastæ femeie, stimatæ doamnæ,
îøi deschisese inima încercând sæ gæseascæ o soluflie, doar pentru a sfârøi
rænitæ øi respinsæ. Ceva trebuia sæ se schimbe de data aceasta. Am simflit
cæ Dumnezeu mæ conducea în abordarea mea. I-am privit cu atenflie fafla
pentru a gæsi câteva indicii øi mi-am dat seama cæ expresia ei ostilæ era, în
realitate, o mascæ ce îi ascundea tristeflea øi rænile – o mæsuræ de protecflie
care sæ-i flinæ sub control vulnerabilitatea. Avea nevoie de un imbold slab
pentru ca adeværul sæ iasæ complet la ivealæ. Aøa cæ, rugându-mæ în inima
mea, am întrebat-o: “Sherry, e adeværat? Eøti indiferentæ, distantæ øi rece
cu Phil?”

“Da! Da, sunt rece!”, a læsat ea sæ-i scape, cu o durere evidentæ în
expresia ei. În clipa imediat urmætoare, aceasta s-a schimbat, de parcæ
umilinfla de a fi consideratæ inadecvatæ îi inundase fafla. Am aøteptat ca
emofliile ei sæ se schimbe din nou. A urmat mânia, aøa cum se întâmplæ de
obicei. Experienfla m-a învæflat cæ, odatæ cu mânia, la suprafaflæ iese øi
adeværul, iar Sherry nu fæcea excepflie de la aceastæ regulæ.
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“Øi dumneavoastræ afli fi rece dacæ v-ar trata aøa cum mæ trateazæ pe
mine! Chiar vrefli sæ øtifli de ce sunt rece?” Pe fafla ei se citea provocarea,
de parcæ ar fi vrut sæ spunæ: “Væ provoc sæ îmi cerefli sæ væ spun adeværata
poveste.” Era exact lucrul pe care îl aøteptam øi pentru care mæ rugasem.

“Bineînfleles! Ia-fli cât timp crezi tu cæ ai nevoie pentru asta. Phil øi cu
mine nu te vom întrerupe. Spune-mi exact cum au ajuns lucrurile sæ fie
aøa cum sunt astæzi.” Am aruncat o privire spre Phil øi am observat cæ nu
mai era atât de liniøtit.

“De la început?”
“De oriunde vrei sæ începi, e numai bine.”

VARIANTA EI

“Am fost împreunæ mulfli ani, domnule Hohnberger, mulfli ani. În
perioada de curtenie, când ne dædeam întâlniri, era… ca-ntr-un basm sau
ceva asemænætor. Adicæ, el era prinflul meu care venise sæ mæ ia øi sæ mæ
ducæ undeva unde sæ træim fericifli pânæ la adânci bætrânefli. Mæ trata cum
nimeni – øi când spun nimeni, înseamnæ chiar nimeni – nu mæ mai tratase
vreodatæ. Mæ respecta. Îi pæsa de ideile mele, de flintele mele, chiar øi de
visele mele prosteøti. Cu el, puteam sæ fiu eu însæmi færæ sæ-i pierd
dragostea. Eram atât de fericitæ!” Lacrimile îi curgeau pe obraji în timp
ce continua. “În luna de miere, a fost puræ bucurie. Dupæ aceea, træiam
pentru momentele în care eram împreunæ. Nu aveam nevoie de nimic
altceva decât de el øi toate necazurile øi grijile dispæreau”, a spus ea amar,
printre suspine.

“Obiønuia sæ mæ încurajeze în orice aø fi încercat sæ fac; el era tæria
mea, care mæ sprijinea întotdeauna. În ochii lui, nu puteam greøi. El mæ
considera perfectæ. Eu øtiam mai bine care era realitatea, dar era atât de
plæcut sæ mæ simt atât de prefluitæ.” A fæcut o pauzæ sæ-øi sufle nasul øi
sæ-øi øteargæ lacrimile. “Însæ toate aceste lucruri se întâmplau cu mulfli ani
în urmæ. Tot ce aud acum sunt critici øi nemulflumiri. Îøi iese din pepeni
dacæ nu gândesc, acflionez sau reacflionez aøa cum consideræ el cæ ar trebui.
Este un om ocupat øi de succes øi træim o viaflæ îmbeløugatæ, dar el niciodatæ
nu are timp sæ repare lucrurile din jurul casei sau sæ petreacæ timp cu
copiii. Øi atunci când, cu riscul unei explozii de nervi din partea lui, îl
încurajez sæ petreacæ timp cu mine sau, cel puflin, cu copiii, este de acord,

Intimitatea: un produs secundar
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însæ niciodatæ nu se fline de cuvânt. Nu væ pot spune cât de înjositor este
sæ vezi cæ ai trecut de la a fi numærul unu pe lista lui de prioritæfli la a te
situa undeva sub øtirile de searæ sau navigatul pe internet. Aø vrea sæ iau
un ciocan øi sæ færâm monitorul æla. Simt cæ parcæ computerul lui este o
altæ femeie, care îmi furæ soflul de lângæ familie øi de lângæ mine.

O, da, îmi aduce flori de ziua mea de naøtere sau la aniversarea noastræ,
dar lipsa de atenflie din partea lui tot restul anului mæ face sæ mæ simt,
atunci când sunt cu el, de parcæ aø ieøi în oraø la prima întâlnire cu un
necunoscut – nu cæ am mai ieøi în oraø. Desigur, mergem la o pizzerie sau
la un fast-food atunci când nu avem timp sæ gætim sau când suntem plecafli
în cælætorie, dar nu îmi mai aduc aminte când a fost ultima oaræ când am
mâncat în oraø, doar noi doi, într-o atmosferæ romanticæ. Øi fiindcæ tot
veni vorba de romantism, el are îndræzneala sæ væ spunæ cæ nu manifest
interes faflæ de el. Aø manifesta interes faflæ de bærbatul potrivit. Am nevoi
øi dorinfle ca orice altæ femeie, dar dafli-mi voie sæ væ spun, trec uneori zile
færæ sæ purtæm o conversaflie ca între doi adulfli. Îi plæcea sæ stea de vorbæ
cu mine, sæ mæ ia de mânæ în timp ce ne plimbam sau conducea maøina øi
sæ mæ ia în brafle færæ niciun motiv.”

“Când încerc sæ te iau în brafle, te înflepeneøti ca o scânduræ”, a intervenit
Phil defensiv.

“Te rog, las-o pe Sherry sæ spunæ povestea în felul ei”, i-am reamintit.
“Da, mæ înflepenesc când încerci sæ mæ îmbræfliøezi, pentru cæ, acum,

singura datæ când mæ mai iei în brafle este atunci când ne îndreptæm spre
dormitor. Abia dacæ ne mai cunoaøtem unul pe altul, øi tu vrei sæ-fli ræspund
dupæ ce m-ai ignorat sau te-ai purtat urât cu mine toatæ sæptæmâna? Nu
pot øi nu vreau! Refuz sæ distrug ce a mai ræmas din respectul meu de
sine, angajându-mæ într-o activitate care nu se reflectæ în restul relafliei
noastre. Nu sunt o prostituatæ. M-aø da cu plæcere bærbatului pe care îl
iubesc, dar el s-a dus undeva øi nu-l mai pot gæsi”, s-a tânguit ea cu o voce
stinsæ. Dupæ un moment, øi-a øters lacrimile cu dosul palmei øi a continuat:
“Refuz sæ mai fac dragoste atât timp cât nu sunt iubitæ sau cât nu mæ simt
iubitæ. Domnule Hohnberger, am fost credincioasæ juræmântului meu de
cæsætorie, dar nu mai pot continua sæ merg în direcflia spre care se îndreaptæ
lucrurile.”
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CE FACEM ACUM?
Ea îøi værsase focul acum øi, deøi cuvintele ei fuseseræ ostile uneori,

am simflit în amæræciunea ei dangætul teribil al adeværului. “Phil, a povestit
Sherry cum stau lucrurile în cæminul vostru?”

“Ei bine, nu stau chiar aøa, Jim”, a spus el, agitându-se. “A exagerat
unele dintre detalii.”

“Phil, în afaræ de câteva detalii mærunte, e situaflia cam aøa cum a
descris-o ea?”

“Poate, destul de”, a mormæit el, refuzând sæ se uite la mine.
Mingea se afla acum în terenul meu. Amândoi aøteptau sentinfla mea.

“Sherry, vreau sæ-fli spun ceva. Nu te învinovæflesc cæ eøti indiferentæ,
deloc, øi atât timp cât Phil continuæ sæ te trateze aøa cum te trateazæ acum,
nici eu nu aø avea o relaflie intimæ cu el!”

Fafla i s-a luminat. I se puteau citi cu uøurinflæ gândurile. Vrei sæ spui
cæ nu urmeazæ sæ mi se flinæ o predicæ despre datoriile de soflie? Vrei sæ
spui cæ îngrijorærile mele sunt îndreptæflite? Vrei sæ spui cæ am dreptate
sæ simt ceea ce simt?

“Sherry, nu cred cæ mai e nevoie sæ stau de vorbæ cu tine. Dacæ nu te
superi, cred cæ Phil øi cu mine trebuie sæ continuæm conversaflia noastræ.”
M-a privit øi mi-a zâmbit. Phil avea dreptate într-o singuræ privinflæ; era
într-adevær frumoasæ când nu avea ochii în lacrimi. Cu o privire plinæ de
înfleles aruncatæ lui Phil, Sherry l-a læsat în voia sorflii øi s-a întors din
drum.

MIEZUL PROBLEMEI

Phil s-a præbuøit pe o piatræ mare din apropiere. “Jim, nu asta aveam
în minte atunci când te-am rugat sæ vorbeøti cu soflia mea în legæturæ cu
lipsa noastræ de intimitate.”

“Fii sincer, Phil. Chiar îfli doreai sæ încerc niøte metode umaniste prin
care sæ o oblig sæ se comporte aøa cum crezi tu cæ ar trebui? Eu nu am
nicio putere magicæ care sæ facæ relaflia voastræ sæ meargæ mai bine, dar tu
ai! Ea încæ mai vrea sæ te iubeascæ, încæ te mai iubeøte în adâncul sufletului
ei, însæ e o chestie la fel de siguræ ca o ecuaflie matematicæ – lipsa intimitæflii
pe parcursul zilei este egalæ cu lipsa intimitæflii noaptea.”

Intimitatea: un produs secundar
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“Jim, nu øtiu, nici mæcar nu înfleleg de ce reacflionez aøa cum o fac
uneori. Ea spune ceva øi pânæ mæcar sæ-mi dau seama, mæ trezesc cæ flip la
ea. Parcæ nu pot sæ mæ opresc.

“Phil, ai lucrat vreodatæ pentru altcineva? Ai avut vreodatæ un øef?”
“Desigur, fiecare are unul la un anumit moment în viaflæ.”
“A spus vreodatæ el sau ea lucruri care te-au iritat, care te-au enervat

la culme øi care te-au scos din særite?”
“Da, am lucrat odatæ pentru un astfel de tip. Era un nenorocit de om –

atât de îngust la minte. Era un singur mod de a face lucrurile, în felul lui,
iar eu am fæcut greøeala de a face sæ meargæ ca uns procesul de dirijare a
comenzilor cætre clienflii noøtri. A avut un acces de furie teribil. Eu aveam
dreptate øi toatæ lumea în afaræ de øeful meu o øtia. M-a pus la punct în
fafla unei sæli pline de colegi de serviciu øi m-a fæcut sæ mæ simt cât un
purice.

“Ce ai fæcut? Ai flipat la el?”
“Aveam nevoie de slujba aceea øi de salariu, aøa cæ mi-am muøcat

limba, dar vreau sæ-fli spun… de îndatæ ce am putut, am plecat de acolo øi
mi-am gæsit o slujbæ mai bunæ.”

“Nu crezi cæ ai nevoie de o soflie afectuoasæ cel puflin la fel de mult ca
de un salariu?”

Fafla i-a încremenit într-o expresie ciudatæ, apoi a izbucnit în râs. “Cred
cæ am fost un prost.”

“Nu, doar om… ca øi noi, ceilalfli. Vezi, Phil, egoismul e o pornire
naturalæ a noastræ, a tuturor. Cu natura asta ne naøtem. Dumnezeu ne
oferæ ocazia de a o schimba øi de a ne întæri prin El, astfel încât sæ nu mai
ræspundem în mod automat la impulsurile firii noastre øi sæ flipæm la sofliile
noastre, astfel încât sæ încetæm sæ le mai tratæm ultimele pe lista noastræ
de prioritæfli. Dacæ eøti dispus sæ acflionezi în felul lui Dumnezeu, vei fi
øocat sæ descoperi cât de repede soflia ta nu numai cæ te va ierta, ci va
ræspunde din nou la sentimentele tale.

Adeværata intimitate dintre un bærbat øi o femeie vine din admiraflia
faflæ de celælalt. Pe mæsuræ ce ne pierdem în admiraflie unul faflæ de altul,
ne-o exprimæm în multe, multe feluri. Ræmânem uimifli cum o fiinflæ atât
de minunatæ doreøte sæ fie împreunæ cu noi øi sæ îi pese de noi. Nu
consideræm niciun efort prea mare de fæcut dacæ aceasta o mulflumeøte.”
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O SOLUfiIE SIMPLÆ

“Phil, va trebui sæ o curtezi încæ o datæ. Ea are nevoie sæ vadæ cæ
asculfli de Antrenorul tæu divin, cæ te laøi condus de El øi cæ îfli flii în frâu
temperamentul. Ea are nevoie sæ vadæ cæ tu filtrezi tot ce faci øi spui prin
Dumnezeu. Pe mæsuræ ce faci aceste lucruri, El te va îndruma cum sæ-i
atingi inima øi, pe mæsuræ ce pui în aplicare ideile acestea ale Lui, ea se va
convinge cæ tu eøti cu adeværat interesat de ea ca prietenæ – nu pentru ceea
ce pofli obfline de la ea, ci pentru persoana dræguflæ care într-adevær este.
Atunci când te va vedea depunând eforturi – eforturi adeværate – de a te
sacrifica de dragul ei, atunci øi numai atunci ea se va simfli iubitæ din nou.
Atunci când vei face aceste lucruri, ea te va respecta din nou øi se va
deschide iar cu dragoste cætre tine, iar tu vei fi repus în poziflia pe care o
deflineai: în centrul afecfliunii ei.

Sub acest tip de conducere divinæ, Sherry va fi în centrul atenfliei tale,
timpul petrecut împreunæ cu ea va deveni scopul tæu, iar conversaflia cu ea
te va satisface mai mult decât conversaflia cu oricine altcineva. Pe mæsuræ
ce Dumnezeu væ va atrage inimile în admiraflie reciprocæ, o dragoste mai
mare decât suma pærflilor sale va creøte între voi. Exact aøa a intenflionat
Dumnezeu sæ fie. Intimitatea fizicæ nu este decât expresia finalæ a unui
astfel de proces, iar Dumnezeu se bucuræ sæ ne împærtæøeascæ acest
instrument atât de minunat, prin care inimile noastre sunt legate împreunæ
într-un act plin de încredere øi de grijæ reciprocæ.”

SCHIMBÆRI CRITICE NEDETECTATE

“Totuøi, ceea ce se întâmplæ în mult prea multe dintre relafliile noastre
este cæ am pierdut unele dintre acele calitæfli speciale pe care sofliile noastre
cândva le admirau la noi. Dintr-un bærbat de care sunt îndrægostite, ne
transformæm într-un bærbat de care sunt îngrijorate. Adesea, ele nu øtiu
cum sæ-øi exprime îngrijorærile øi, la fel de des, noi nu suntem dispuøi sæ
ne ocupæm de ele øi sæ rezolvæm dificultæflile în mod onest. Astfel,
resentimentele curg ca o apæ repede, care erodeazæ øi sapæ pe dedesubt
malul abrupt øi delicat al intimitæflii. Întocmai ca malul erodat al unei ape,
se poate sæ nu ne dæm seama de cât de criticæ a devenit situaflia, decât
atunci când malul se præbuøeøte øi ne aruncæ în apele crizei conjugale.

Intimitatea: un produs secundar
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Phil, ca øi în cazul majoritæflii bærbaflilor, eøecul tæu de a asculta în
mod onest øi de a te ocupa de îngrijorærile ei legitime te face mai puflin
bærbat în ochii ei, iar atunci când ea îøi pierde respectul faflæ de tine, pofli fi
sigur cæ vor urma probleme legate de intimitate.”

“Pot s-o aduc înapoi?”
“Pofli, dar totul depinde de dispoziflia ta de a nu te mai concentra atât

de mult asupra încercærii de a obfline ceea ce doreøti, ci asupra încercærii
de a deveni un bærbat pe care sæ-l admire – unul pe care nu doar sæ-l
iubeascæ, ci unul cæruia sæ iubeascæ sæ i se dea, pentru cæ este iubitæ øi
apreciatæ. Øtiu asta, Phil, deoarece cæsnicia mea nu a fost întotdeauna
cum este astæzi.

Ani de zile, Sally a încercat sæ menflinæ o relaflie bunæ între noi, sæ
vorbeascæ despre necazurile øi încercærile ei, iar eu întotdeauna i-am dat
la o parte îngrijorærile ca fiind lipsite de importanflæ, prosteøti ori de-a
dreptul nebuneøti. Însæ dupæ ce ne-am mutat în sælbæticie, am avut parte
de o trezire bruscæ la realitate atunci când am descoperit cæ niciuna dintre
acele poveri pe care încercase sæ mi le împærtæøeascæ nu dispæruse, ci
fusese pur øi simplu îndesatæ adânc în inimæ øi ascunsæ acolo. Atunci
când am fost, în sfârøit, pregætit sæ mæ ocup de ea în mod onest øi sæ ascult
cu adeværat ce spune, a trebuit sæ mæ confrunt cu o mulflime de probleme
din trecut. Am descoperit cæ, pentru Sally, timpul meu øi cuvintele mele
care îi confirmau faptul cæ sunt atent la ea erau mai importante decât
orice altceva. Øi asta dintr-un motiv. Îi arætam cæ flineam la ea ascultând
ce avea de zis, øi nu prin lipsa mea de atenflie. Atunci când nu eram atent,
øtia, iar mesajul pe care i-l transmiteam era cæ ea nu merita sæ fie ascultatæ
– cæ era proastæ øi tâmpitæ – øi atunci, de ce ar mai fi vrut sæ aibæ relaflii
intime cu cineva care o considera în felul acela? Doar atunci când era
ascultatæ øi apreciatæ se simflea iubitæ øi prefluitæ. Atunci când se simflea
iubitæ, intimitatea era un produs secundar care venea uøor. Trebuie sæ
mærturisesc cæ, faflæ de Sally, am avut o curbæ de învæflare mult mai mare
în ce priveøte întâmpinarea nevoilor partenerului meu. Pentru cæ, vedefli,
Sally înflelesese în mod intuitiv cæ eu ræspundeam cel mai bine la actele
iubitoare de servire øi îmi întâmpinase în mod minunat nevoile.

Acum, fiecare persoanæ este diferitæ øi ce conteazæ pentru Sally sau
pentru mine s-ar putea sæ nu conteze pentru tine sau pentru soflia ta. Un
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lucru e sigur: fiecare are anumite lucruri speciale la care ræspunde. Uneori
e vorba de daruri, alteori doar de timp lipsit de întreruperi. Pentru alflii, ar
putea fi atingerile tandre de dragoste sau o combinaflie de lucruri. Phil, tu
îfli cunoøti soflia. Ce anume din ce fæceai tu în perioada curteniei îi plæcea?”

RESTAURAREA ROMANTISMULUI

“Jim, în perioada de curtenie, nu aveam mulfli bani øi locuiam la malul
mærii, aøa cæ obiønuiam sæ mergem desculfli prin nisip kilometri întregi øi
sæ discutæm despre planurile øi visurile noastre. Ea era cea mai minunatæ,
cea mai perfectæ femeie pe care o cunoscusem vreodatæ. Munceam øi
apoi mergeam la facultate øi adesea nu eram disponibil pânæ la apusul
soarelui, însæ nopflile de varæ erau calde, iar ea împacheta niøte sandviciuri
øi niøte fructe proaspete pregætite special øi mergeam la un picnic la lumina
lunii pe plaja pustie, înconjurafli de sunetele valurilor øi cu milioane de
stele deasupra. Primul særut s-a petrecut sub o lunæ plinæ de iulie, cu valurile
mærii spælându-ne picioarele.”

“Când a fost ultima oaræ când ai mai avut o astfel de pærtæøie cu ea,
când v-afli mai særutat pe o plajæ luminatæ de lumina lunii sau când ai mai
mers ore în øir alæturi de ea doar bucurându-te de sunetul vocii ei?”

“Nu-mi mai aduc aminte. Cu copiii øi afacerea mea, nu mai avem
timp pentru astfel de lucruri. Adicæ, chestia asta se întâmplæ cu toate
cuplurile, nu-i aøa? Luna de miere se terminæ øi te apuci de poverile vieflii
de adult.”

“Îfli place viafla aøa cum o duci acum sau te-ai întoarce în timp la vremea
de dinainte de a fi bogat?”

“Aø schimba-o pe asta cu cea veche într-o clipæ dacæ aø putea.”
“Dar soflia ta?”
“Øtiu cæ uræøte orele în care lucrez. Chiar øi atunci când lichidez o

afacere, am întotdeauna una nouæ, uneori mai mult de una, înainte de a o
lichida pe cea veche. Ea are tot ce se poate cumpæra cu bani, dar nu e
fericitæ.”

“Asta pentru cæ tu nu pofli fi cumpærat cu bani.”
“Chiar crezi asta?”, a întrebat Phil, cu fafla înseninatæ.
“Desigur! Ia-fli timp sæ începi sæ o curtezi din nou, øi cæsnicia voastræ

se va ameliora. Afacerile tale îfli furæ timpul care este al ei, iar ea le uræøte
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pentru cæ acestea o jefuiesc de tine. Dacæ vei alege sæ te predai lui
Dumnezeu øi sæ-I permifli sæ te conducæ în curtenia ta reînnoitæ, nu numai
cæ fli se va îmbunætæfli cæsnicia, dar vei gusta øi puflin din paradisul ceresc.”

UN PAS ÎN DIRECfiIA CEA BUNÆ

“Mulflumesc, Jim! Pun pariu cæ nu ai prea multe cazuri ca al meu de
rezolvat, nu?”

“De fapt, Phil, motivul numærul unu pentru care bærbaflii vin la mine
nu este consilierea spiritualæ; ei nu vin la mine ca sæ descopere cum sæ
devinæ sofli sau tafli mai buni; nici ca sæ discute cu mine despre planurile
lor de a locui la flaræ sau de a-øi schimba cariera. Nu, motivul principal
pentru care bærbaflii îmi cer sfatul este lipsa de intimitate în cæsnicia lor.”

Phil a dat din cap uimit, dar eu am continuat: “Øtiu cæ tu înflelegi de
cât curaj e nevoie pentru a cere un sfat în aceastæ problemæ, însæ ce nu øtii
tu este cât de mult mi se bucuræ inima cæ Dumnezeu v-a condus, pe tine øi
pe alfli bærbafli, sæ cerefli un sfat. Aceastæ experienflæ, deøi uneori e dificilæ…”

“Pofli s-o mai spui o datæ!”, a intervenit Phil. “Øi jenantæ.”
“Da, e greu, dar ea demonstreazæ cæ Dumnezeu fli-a pregætit inima

pentru niøte schimbæri importante, iar dacæ tu eøti dispus sæ cooperezi cu
Dumnezeu, experimentarea intimitæflii, aøa cum este ea exprimatæ într-o
relaflie de cæsætorie, este pe cale sæ sufere o transformare radicalæ în bine.”

ASCULTAfiI!
Dupæ ce m-am despærflit de Phil, m-am gândit la niøte scrisori pe care

le primisem de curând. În încercarea mea de a-i înflelege øi ajuta pe cei
care au probleme legate de intimitate, le-am cerut câtorva femei pe care
le cunosc sæ le scrie soflilor lor o scrisoare în care sæ le vorbeascæ despre
cæsnicia lor øi despre motivele pentru care nu voiau sæ aibæ relaflii intime.
Nu aveam idee cât de usturætor de elocvente pot fi aceste femei care jignesc.
Am mai descoperit cæ, deøi scriau aceastæ scrisoare øi mi-o citeau, adesea,
erau prea îngrijorate de reacfliile soflilor lor ca cel puflin sæ înceapæ sæ i-o
citeascæ. Pentru mine, aceasta spune multe despre cât de mult au mers
aceste cæsnicii în direcflia greøitæ.

O femeie a scris urmætoarea scrisoare:
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Îmi aduc aminte de scurta noastræ perioadæ de curtenie cu un
amestec de duioøie øi tristefle – duioøie când îmi vin în minte toate
eforturile tale de a mæ cuceri øi tristefle când mæ gândesc la cât de
repede s-au evaporat ele dupæ cæsætorie. Îmi spuneai cum, în
persoana mea, simfleai cæ ai gæsit o comoaræ, iar acfliunile tale îmi
spuneau cæ nimic nu era prea bun pentru mine. Eu, în schimb,
credeam cæ am gæsit în tine pe cineva care sæ mæ asculte, sæ mæ
înfleleagæ øi cæruia sæ-i pese de mine. Ne fæceam planuri împreunæ
sæ facem din comunicare o prioritate øi am jurat sæ nu læsæm ca
sentimentele rænite sæ ræmânæ netratate. Ai promis cæ vom împærfli
toate poverile vieflii, inclusiv datoriile casnice.

Toate aceste lucruri s-au dus pe nesimflite imediat dupæ luna de
miere, iar eu am devenit un obiect care trebuia sæ joace un anumit
rol în viafla ta. Dintr-odatæ, comunicarea s-a acrit, sentimentele rænite
nu au mai contat, iar tu ai început sæ dai pe faflæ o irascibilitate øi o
iritare pe care nu le væzusem în perioada de curtenie. Te plângeai
cu amæræciune cæ nu-fli place sæ fli se cearæ sæ ajufli la datoriile casnice
øi am aflat curând cæ trebuia ca eu sæ duc orice povaræ pe care tu nu
voiai sæ o duci, inclusiv încærcætura emoflionalæ a cæsniciei. Aøteptai
de la mine nu doar sæ îfli satisfac nevoile, ci sæ le øi anticipez, færæ
ca eu sæ am vreunele.

Nu aveam voie sæ am propriile mele sentimente sau idei, decât
dacæ ele nu erau în conflict cu ale tale. Adesea, mæ simfleam foarte
nesiguræ când vedeam cæ tratai funcflionarele øi casierele cu mai
multæ consideraflie decât primeam eu, în calitate de soflie a ta. Extrem
de nesiguræ, am tânjit dupæ acceptare din partea ta øi singurul
moment în care puteam fi siguræ cæ primesc un ræspuns tandru de
la tine era atunci când fæceam dragoste. Se pærea cæ singurul mod
în care puteam obfline o mæsuræ de acceptare din partea ta era sæ
încerc sæ te satisfac din punct de vedere fizic, iar nevoile mele
emoflionale m-au fæcut sæ îfli stabilesc foarte pufline limite în aceastæ
privinflæ. Însæ, în timp ce tu pæreai fericit, eu sufeream din ce în ce
mai mult la nivel emoflional, deoarece cæsnicia noastræ pærea cæ se
întemeiazæ aproape exclusiv pe relaflia sexualæ, iar aceastæ intimitate,
de una singuræ, era atât de superficialæ.

Intimitatea: un produs secundar
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Apoi, totul s-a schimbat odatæ cu sarcina mea øi cu pierderea ei.
Stoarsæ din punct de vedere emoflional, nu am mai avut puterea sæ
te satisfac fizic, øi singurul aspect în care eram acceptatæ s-a
transformat într-un punct nevralgic al relafliei noastre, un amestec
de cerere øi disprefl. Nu e vorba cæ nu m-aø fi stræduit îndeajuns.
Am încercat tot ce mi-a trecut prin minte, de la cærfli cu metode de
îmbunætæflire a relafliei intime pânæ la testosteron. Am încercat sæ
strâng doar din dinfli øi sæ fac dragoste, dar nimic nu a dat rezultate
øi, într-un final, mi-am dat seama cæ nu te-aø putea satisface fizic
îndeajuns de mult – nicio femeie nu te-ar putea satisface fizic
îndeajuns de mult – ca tu sæ devii o fiinflæ umanæ atentæ øi sensibilæ.

Acest eøec m-a condus la Dumnezeu øi am descoperit cæ multe
dintre ideile pe care le aveam despre El erau eronate. Am început
sæ-L pun la probæ pe Dumnezeu în mod personal øi am descoperit
cæ El nu era interesat de rolul pe care îl puteam juca, ci El mæ
iubea. În loc sæ mæ disprefluiascæ din cauza rænilor adânci øi purulente
ale inimii mele, El m-a adus mai aproape de El øi, pe mæsuræ ce am
început sæ mæ predau færæ rezerve Lui, nevoia mea dupæ dragoste øi
acceptare a fost împlinitæ. Am învæflat cæ pot fi o persoanæ øi o soflie
fericitæ chiar dacæ am o cæsnicie mizerabilæ.

Nu mai simt nevoia sæ mæ “repar” emoflional prin satisfacerea
poftelor tale fizice, iar încercærile noastre de a face dragoste din
ultima vreme mæ lasæ cu sentimentul cæ sunt murdaræ øi folositæ.
Cum pofli sæ mæ tratezi ca pe cel mai mare duøman al tæu toatæ ziua
sau, mai ræu, sæ mæ ignori pur øi simplu ca persoanæ øi, apoi, sæ te
aøtepfli ca noaptea eu sæ fac dragoste cu tine plinæ de entuziasm? E
ceva ce nu înfleleg øi care mæ umple de repulsie.

Îfli cer sæ nu te mai concentrezi asupra laturii fizice a relafliei
noastre øi sæ învefli de la Isus cum sæ fii un salvator în cæminul
nostru. Doresc cu ardoare ca tu sæ-L gæseøti pe Isus într-un mod
care sæ-fli schimbe caracterul øi care sæ ne facæ sæ fim niøte parteneri
adeværafli. Doresc cu ardoare ca experienfla noastræ de a fi “un singur
trup” sæ fie urmarea unei experienfle de a fi “o singuræ inimæ” în
Dumnezeu – nu un substitut ieftin. Deøi, de formæ, ai fost de acord
cu aceastæ idee, totuøi nu ai urmat-o din toatæ inima. Te rog, învaflæ
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de la Dumnezeu cum sæ fii atent, tandru øi delicat în mod constant.
Lasæ-L sæ ne lege inimile cu dragostea Sa neegoistæ. Lasæ-L sæ
refacæ bucuriile pierdute ale perioadei noastre de curtenie. Inima
mea a fost cândva a ta – poate fi din nou. Dacæ ai face asta, ai
descoperi în mine o parteneræ gata sæ-fli ræspundæ cu inima øi cu
trupul.

Este aceasta øi situaflia ta? Dacæ da, Dumnezeul cerurilor are nevoie
doar de cooperarea øi consimflæmântul tæu de a-fli læsa trecutul în urmæ.
Înflelepciunea Sa aøteaptæ interes din partea ta. Isus este alæturi de tine,
oferindu-fli harul Sæu care te sprijinæ sæ mergi mai departe. Aceastæ
scrisoare nu este doar un apel, ci øi o recomandare pentru majoritatea
dintre noi care suntem sofli.

O altæ femeie a scris: “Ce nu par sæ înfleleagæ bærbaflii este cæ toatæ
aceastæ înflelepciune convenflionalæ în legæturæ cu ce vor femeile este
greøitæ. O, da, toate suntem atrase de aceleaøi lucruri de bazæ în ce priveøte
aspectul fizic, dar ce îl face pe un bærbat cu adeværat irezistibil este un
caracter moral puternic øi un autocontrol de nezdruncinat. Cu un astfel de
bærbat, putem da frâu liber sentimentelor noastre, ne putem relaxa, færæ sæ
ne îngrijoræm cu privire la  reacfliile lui. Mai mult decât oricare alt factor,
emofliile schimbætoare ucid intimitatea la orice nivel.”

AUTOMATE?
Auzim ce spun sofliile noastre? Soluflia este simplæ. Întrebarea este:

Vom urma soluflia lor?
Femeile sunt diferite de noi, øi totuøi, cumva, dupæ ce suntem atraøi

de ele tocmai datoritæ acestor diferenfle, ne cæsætorim cu ele øi ne aøteptæm
ca ele sæ ne semene întru totul, iar aceasta nu merge. Devenim insensibili
øi avem atitudini greøite, øi apoi ne întrebæm de ce lipseøte intimitatea din
relafliile noastre. Hristos ne-a încurajat sæ ne iubim sofliile cum a iubit El
biserica, iar el a iubit biserica pânæ la moarte. A tot dat de la El pânæ când
nu a mai ræmas nimic de dat, øi dacæ nu væ iubifli sofliile în acest fel, nu væ
îndeplinifli rolul de sofl conform Bibliei.

Unii sofli au prins ideea cæ sofliile lor ræspund la afecfliune øi la cælduræ,
aøa cæ le oferæ aceste lucruri ca sæ obflinæ ce vor. Însæ sofliile noastre nu
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sunt automate de dulciuri, în care sæ introducem din când în când monedele
noastre de cuvinte frumoase sau fapte amabile pentru a obfline “batonul
dulce”. O soflie îøi dæ întotdeauna seama când este folositæ – când o umpli
de “monede” aøteptând sæ primeøti ceva de la ea. Îøi mai dæ seama øi când
un sofl asemenea lui Hristos o prefluieøte. Orice motivaflie, în afaræ de cele
care te animæ atunci când træieøti condus de Dumnezeu øi pentru soflia ta,
este ieftinæ øi scurtcircuiteazæ orice ar putea øi ar trebui sæ fie între voi.

FACEfiI DRAGOSTE TOATÆ ZIUA!
Am cunoscut o altæ femeie, cæreia îi voi spune Laura. Soflul ei, Brian,

dorea ca eu sæ îi readuc aminte de datoria ei de a-i îndeplini dorinflele
fizice. În fafla unei astfel de cereri, mi-am dat seama imediat cæ, probabil,
nu Laura era problema. Totuøi, am fost de acord sæ mæ întâlnesc cu ei,
sperând cæ îi voi putea ajuta sæ gæseascæ soluflia pentru a repara lucrurile.

Laura era asemænætoare multor femei care trec prin situaflii similare.
Era deschisæ øi onestæ øi destul de convinsæ cæ lucrurile nu aveau sæ se
schimbe niciodatæ.

“Domnule Hohnberger, dupæ mulfli ani de frustræri, am ajuns la
concluzia cæ pot alege sæ fiu ‘fericitæ’ în cæsnicia mea lipsitæ de dragoste
de dragul copiilor. Soflul meu vrea sæ manifest interes pentru latura sexualæ
a relafliei noastre, dar eu nu mæ aleg cu nimic din asta. De multe ori dureazæ
doar câteva minute øi, dupæ ce el este satisfæcut, gata. Nu-l intereseazæ
deloc sæ mæ satisfacæ øi pe mine. Am renunflat la ideea de a mæ alege cu
ceva din acest act.”

Mai târziu, când am discutat cu Brian între patru ochi, i-am explicat
cæ a face dragoste nu este ceva ce se întâmplæ noaptea, ci este ceva ce se
întâmplæ pe tot parcursul zilei øi culmineazæ noaptea, dar mi-am dat seama
cæ nu-l impresionase prea mult ceea ce îi spusesem. L-am încurajat sæ
petreacæ timp împreunæ cu Laura, cel puflin o oræ, pentru a vorbi, a fi
tandru øi a face actul sexual plæcut øi pentru ea.

“Decât sæ trec prin toate astea, aø putea la fel de bine sæ agæfl o fatæ
care face trotuarul pentru o partidæ de sex oral”, a ripostat el.

“Cu atitudinea asta”, i-am ræspuns eu, “trotuarul este singurul loc în
care vei mai fi binevenit, sau cel puflin banii tæi vor fi.”
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Mi se pare greu de analizat o astfel de duritate, dar, din pæcate, existæ
femei care trebuie sæ se confrunte cu ea tot timpul. Am cunoscut odatæ o
femeie atrægætoare øi care aræta destul de bine, øi ea mi-a mærturisit cæ
bærbatul ei insistæ sæ stingæ lumina atunci când se dezbracæ, pentru cæ nu
mai aratæ la fel de bine ca atunci când s-a cæsætorit cu ea. Altæ femeie mai
în vârstæ mi-a povestit cæ særutul pe care l-a primit în ziua nunflii a fost
singurul din toatæ cæsnicia ei; øi avusese patru copii!

Bærbaflilor, ce e în mintea noastræ? Cum putem sæ ne comportæm în
felul acesta? Nu vorbesc de îmbunætæflirea tehnicii voastre de a face
dragoste – deøi este loc øi aici pentru asta – vorbesc de îmbunætæflirea
dragostei voastre! Adeværatei dragoste îi pasæ de celælalt mai mult decât
de sine. Adeværata dragoste nu devalorizeazæ oamenii. I-am spus bærbatului
care îi cerea sofliei sæ închidæ lumina cæ avea noroc cæ încæ mai fæcea
dragoste cu el. Eu, unul, n-aø mai dormi în aceeaøi cameræ cu cineva atât
de crud. Frumuseflea øi atracflia înseamnæ mult mai mult decât calitæflile
pielii – ele vin din interiorul unei persoane øi din unirea a douæ inimi.

E POSIBIL?
Singurul lucru care fæcea situaflia lui Brian øi a Laurei færæ speranflæ

era lipsa dorinflei de schimbare. Nu trebuie sæ fie aøa. Adesea, poøtaøul ne
aduce vestea proastæ cæ, în ce priveøte unele cupluri pe care le-am consiliat,
eøecul continuæ, însæ alteori… ei bine, citifli mai departe ca sæ vedefli ce
vreau sæ zic.

Dragæ Jim,
Îfli mai aduci aminte de mine? Dupæ atâflia ani de vremuri grele,

nu øtiu cum sæ-fli descriu mai bine ce a devenit cæsnicia noastræ,
prin urmare cred cæ va trebui sæ folosesc cuvântul pe care eu îl
folosesc din ce în ce mai des – al nouælea cer!

N-o sæ-fli vinæ sæ crezi ce schimbæri s-au petrecut în viafla noastræ.
Soflul meu øi-a vândut afacerea, Jim – A VÂNDUT-O! N-am crezut
niciodatæ cæ o sæ ajung sæ træiesc ziua în care el sæ nu mai conducæ
nicio afacere øi sæ-øi ia pur øi simplu timp liber, însæ a fæcut-o; a
fæcut-o ca sæ învefle sæ umble alæturi de Dumnezeu øi ca sæ petreacæ
timp cu mine. M-am simflit ca o væduvæ al cærei sofl a revenit
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miraculos la viaflæ. Trecuse atât de mult timp øi trebuie sæ mærturisesc
cæ, la început, am fost neîncrezætoare øi mæ întrebam ce anume îmi
ascundea. M-am gândit cæ o fi bolnav în fazæ terminalæ øi nu vrea
sæ-mi spunæ, dar el era, pentru prima datæ de când ne-am cæsætorit,
interesat de mine. Astæzi, træieøte ca sæ petreacæ timp cu mine aøa
cum o fæcea atunci când ne întâlneam. Sunt atât de fericitæ. Aø vrea
ca fiecare femeie sæ aibæ un bærbat ca el.

Am avut dificultæflile noastre, lupte de dus, øi øtiu cæ nu e
întotdeauna uøor. De exemplu, eu nu am avut niciodatæ un libido
atât de mare ca al lui øi, din punctul de vedere al relafliei intime, pot
sæ simt ceva sau nu. Aøa cum era el înainte, mai mult nu simfleam.
Însæ s-a schimbat cu totul. Nu mæ mai preseazæ øi nu mæ mai face
sæ mæ simt vinovatæ pentru cæ nu-l satisfac. În schimb, îi pasæ cu
adeværat de mine – de mine ca persoanæ! La început, l-am testat o
perioadæ. Voiam sæ væd dacæ într-adevær nu se mai concentreazæ
asupra laturii fizice a relafliei noastre sau dacæ doar mæ manipuleazæ.
Nu-mi venea sæ cred! Într-adevær, el nu se mai concentreazæ sæ
obflinæ ceea ce vrea. Øi, Jim, lucrul uimitor este cæ, deoarece el este
atât de atent, de tandru øi de delicat cu mine, descopær cæ øi eu îmi
doresc, la rândul meu, sæ fiu foarte sensibilæ la nevoile sale fizice,
tocmai pentru cæ sunt diferite de ale mele. S-ar putea sæ nu ne
potrivim întotdeauna perfect, dar ne apropiem unul de celælalt în
loc sæ ne îndepærtæm, iar acest lucru îmi face inima sæ cânte.

Însæ cel mai bun, absolut cel mai bun lucru care s-a întâmplat
este cæ el se schimbæ pe interior. Probabil cæ ar fi jenat sæ øtie cæ
fli-am spus asta, însæ astæzi e un bærbat diferit. Cu ajutorul lui Hristos,
a lucrat la slæbiciunile sale de caracter øi, deøi nu este perfect, eu
sunt încântatæ de schimbæri. Îmi doresc mai mult decât orice ca el
sæ se apropie øi mai mult de Hristos øi sæ continue sæ creascæ øi sæ
biruiascæ. Îl admir atât de mult. El se stræduieøte øi, prin puterea lui
Dumnezeu, reuøeøte sæ se schimbe mai mult decât am crezut eu
vreodatæ cæ e posibil.

Øtii, Jim, când væd toate eforturile pe care le depune øi modul în
care se schimbæ pe dinæuntru, descopær cæ îmi este aproape imposibil
sæ opun rezistenflæ la vocea lui Dumnezeu care vorbeøte inimii mele.
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Zilele noastre dificile de luptæ au dus la o renaøtere a dragostei øi
tandreflii. Dumnezeu este bun. Cum am spus mai înainte, træiesc în
al nouælea cer.

Îndrægostitæ din nou,
Sherry

Aceasta poate fi scrisoarea sofliei tale dacæ te laøi condus de Dumnezeu
ca sæ împlineøti adeværatele ei nevoi. Adeværata dragoste dumnezeiascæ
øi tægæduitoare de sine este rædæcina relafliei fizice. Atunci când cæutæm
doar satisfacflie fizicæ în relaflia noastræ, în general vom avea parte de eøec,
însæ atunci când cæutæm sæ iubim în mod dezinteresat, altruist, intimitatea
fizicæ iese aproape întotdeauna clocotind la suprafaflæ, ca un produs
secundar al dragostei. Dacæ vei începe sæ experimentezi acest lucru, te
vei bucura de o pregustare a cerului, nu din cauza produselor secundare,
ci datoritæ faptului cæ vei fi din nou îndrægostit de femeia minunatæ cu
care te-ai cæsætorit. A fost minunatæ atunci când te-ai cæsætorit cu ea. Poate
fi din nou.

CAPITOLUL 8
INTIMITATEA: UN PRODUS SECUNDAR

Întrebæri pentru introspecflie sau discuflii de grup

  1. Îmi iubesc soflia din motive egoiste? Sau o iubesc pentru ceea ce
      reprezintæ ea?
  2. Îmi iubesc soflia aøa cum un bæieflel iubeøte cornetul de îngheflatæ sau
      aøa cum Hristos îøi iubeøte poporul?
  3. Mæ port urât cu soflia toatæ ziua, considerând cæ ea trebuie sæ mi se
      supunæ, øi apoi mæ aøtept ca ea sæ fie plinæ de entuziasm când facem
      dragoste noaptea?
  4. Petrec mai mult timp cu ziarele, revistele, internetul, e-mailul sau
      radioul decât cu soflia mea? Îmi iau în mod constant timp pe parcursul
     zilei pentru a comunica în mod deschis?
  5. Îmi tratez soflia în mod regulat ca pe o reginæ?

Intimitatea: un produs secundar
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  6. Îi deschid uøa, o ajut sæ se îmbrace cu haina, o sun sau îi aduc flori,
      felicitæri sau cadouri færæ nicio ocazie specialæ? O îmbræfliøez, îi spun
      cæ e dræguflæ, îi laud mâncarea, fac lucrurile pe care mi le cere sæ le
      fac?
  7. Sunt ræbdætor atunci când face greøeli sau când face lucrurile altfel
      decât le-aø face eu?
  8. Øtie cæ fac aceste lucruri pentru cæ o iubesc, øi nu ca sæ obflin “batonul
      meu dulce”?
  9. Ar spune soflia mea cæ sunt îndrægostit de ea sau cæ o iubesc?
10. Voi face eu din ea iaræøi lucrul cel mai preflios din viafla mea?
11. Sunt gata sæ fac schimbæri în mod onest acolo unde este nevoie de
      ele?
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“Sunt alæturi
de tine – punct!”

Øi iatæ cæ Eu Sunt cu voi în toate zilele, pânæ la sfârøitul veacului.
 – Matei 28:20

Niciun sunet diferit sau neobiønuit nu træda insistenfla celui care suna.
Putea sæ fie un apel telefonic oarecare, dar nu era. Era fiul meu Matthew!
La nouæ dimineafla, în data de 7 octombrie 2004, nu øtiam cæ încerca sæ
dea de mine de mai bine de o oræ. Am ajuns sæ asociem træitul în sælbæticie
cu companii telefonice neserioase. Este o neplæcere pe care am învæflat sæ
o suportæm, dar care nu ne place. În aceastæ dimineaflæ în special, ea adæuga
stres la ziua fiului nostru mai mic Andrew – o zi care deja promitea sæ fie
destul de stresantæ!

“Tatæ, Andrew øi Sarah se îndreaptæ cætre spital. I s-a rupt apa! Pofli
veni?”

“Spune-i lui Andrew cæ suntem pe drum øi cæ rugæciunile noastre îi
însoflesc!”

Am fæcut o dezordine teribilæ înøfæcând acele lucruri care erau
esenfliale, cum ar fi portofelele, hainele øi camerele de filmat. Am parcurs
într-un suflet cei 80 de kilometri de drum de piatræ din sælbæticie, care
stæteau între noi øi cei pe care îi iubeam, faflæ de care ne luaseræm un
angajament øi cærora le fæcuseræm o promisiune pe toatæ viafla. Vedefli,
esenfla posturii de pærinte este angajamentul pe care ni-l luæm faflæ de ei,
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prin care le spunem: “Sunt alæturi de tine – punct! Nu conteazæ cât de în
vârstæ eøti, dacæ îfli duci viafla într-un mod cu care sunt de acord sau nu; în
vremuri bune øi în vremuri rele, sunt alæturi de tine! De când te-ai næscut
pânæ când voi muri, o sæ fiu alæturi de tine.” Acest angajament de a fi
alæturi de copiii mei este acela care m-a miøcat atât de mult, pe parcursul
acelor aparent færæ de capæt kilometri care ne despærfleau, pe mine øi pe
Sally, de naøterea primului nostru nepot.

Sæ fiu alæturi de copiii mei a însemnat sæ mæ asigur cæ le sunt alæturi
atunci când au bætut primul cui, când au doborât primul copac øi când au
copt prima felie de pâine. A însemnat sæ stau treaz pânæ târziu atunci când
s-au întors de la prima lor întâlnire øi sæ fiu acolo pentru ei atunci când
s-au întors de la prima zi de muncæ. Lui Andrew îi fusesem alæturi în
toate aceste momente øi în multe altele. Pentru acest eveniment atât de
important, ne anulaseræm toate întâlnirile timp de douæ sæptæmâni înainte
øi douæ dupæ data când Sarah trebuia sæ nascæ – doar ca sæ fim acolo
pentru a le împærtæøi bucuria øi a-i sprijini în orice necaz.

Am ajuns în sfârøit øi am fost conduøi în salon, la numai 10 minute
dupæ naøterea micuflului Landon James. Stætea în pætuflul lui, tæcut, dar
atent. Însæ nu prima întâlnire cu nepotul meu m-a captivat, ci Andrew!
Andrew stætea aplecat asupra fiului lui, flinându-i strâns mânuflele în mâinile
lui, cu ochii pironifli în ochii lui Landon. O liniøte sacræ învæluia încæperea.
Intensitatea legæturii care se crea între acel copilaø øi tatæl lui era palpabilæ.
Când, în sfârøit, s-a ridicat øi s-a uitat la mine, cred cæ am væzut în ochii
lui noua încærcæturæ de responsabilitate, povara necunoscutului, amestecatæ
cu bucuria dragostei la intensitate maximæ – o celebrare a ceea ce
reprezintæ, poate, cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a dat familiei
omeneøti – abilitatea de a ne reproduce dupæ propria asemænare.

Când privirile ni s-au întâlnit, nu mi-am putut stæpâni lacrimile, deøi
am încercat. Privirea lui transmitea ceea ce cuvintele nu putea transmite.
Mie, privirea lui îmi spunea: “Doamne, ajutæ-mæ sæ fiu pentru Landon
James ceea ce Tu ai fost pentru mine.”

ANGAJAMENT NECONDIfiIONAT

N-am putut sæ nu-mi aduc aminte de prima datæ când am devenit tatæ.
Nu înflelegeam ce înseamnæ sæ fii tatæ. Nu-mi dædeam seama de
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angajamentul de care era nevoie pentru a obfline rezultatele dorite. Eram
complet pregætit sæ-i ofer un cæmin confortabil, mâncare øi îmbræcæminte,
o educaflie superioaræ øi un mediu social bun. Credeam cæ asta însemna a
fi tatæ.

De-abia când m-am mutat în sælbæticie øi am petrecut timp de calitate
cu Dumnezeu am ajuns sæ înfleleg într-un mod nou øi cu totul diferit ce
înseamnæ sæ fii tatæ. Am descoperit ce înseamnæ sæ fii tatæ pe mæsuræ ce
am învæflat cum e sæ ai un Tatæ ceresc – acela la care Biblia face referire
cu apelativul Ava (Tatæ)52 – un tætic, pe care te pofli bizui cæ va fi alæturi
de tine.

De-abia atunci când am ajuns sæ-L cunosc eu însumi pe Dumnezeu,
la vârsta de mijloc, am înfleles ce înseamnæ cuvintele “Dumnezeu este
alæturi de mine”. El îmi este alæturi indiferent dacæ eu cooperez cu El sau
dacæ mæ opun Lui. El mæ iubeøte la fel, indiferent de ce aø face. El este
Ava al meu, Tæticul Dumnezeu. El nu numai cæ mæ iubeøte, dar îøi øi
demonstreazæ aceastæ dragoste prin îndrumærile øi sfaturile pe care mi le
dæ. El nu vine niciodatæ nepoftit, øi totuøi nu mæ abandoneazæ niciodatæ,
este întotdeauna lângæ mine øi îmi suportæ incredibil de mult eøecurile,
concepfliile greøite, prostia øi rebeliunea fæfliøæ. El promite: “‘Nicidecum
n-am sæ te las, cu niciun chip nu te voi pæræsi.’ Aøa cæ putem zice plini de
încredere: ‘Domnul este ajutorul meu’.”53 Acesta este angajamentul lui
Dumnezeu faflæ de mine øi faflæ de tine! Mi-au trebuit ani de zile ca sæ
înfleleg în sfârøit, dar acum încep sæ-l înfleleg pe Tatæl meu Dumnezeu.

Când stæteam în acel salon de spital, cu lacrimile curgându-mi færæ
ruøine pe obraji, mi-am dat seama cæ Andrew ajunsese la aceeaøi înflelegere,
øi asta la o vârstæ mai fragedæ decât mine. Oricine putea sæ vadæ
angajamentul pe care øi-l luase stând alæturi de fiul sæu în acele prime
minute de viaflæ. Avea sæ fie alæturi de Landon James – punct! Acesta e un
tatæ adeværat!

A fi tatæ este atât de simplu, øi totuøi atât de profund, încât scapæ
minflii majoritæflii dintre noi, poate chiar datoritæ acestei simplitæfli. Tindem
sæ credem cæ orice lucru de valoare trebuie sæ fie dificil øi complicat. Nu
vreau sæ minimalizez faptul cæ a fi un pærinte adeværat cere multæ renunflare

52 Vezi Galateni 4:6.
53 Evrei 13:5, 6.

“Sunt alæturi de tine – punct!“
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la sine, însæ nu este un lucru complicat. De fapt, în realitate, a fi un tatæ de
tipul ava, ca Ava al nostru ceresc, nu prezintæ decât douæ feluri de
caracteristici, sau douæ faflete.

DOUÆ FAfiETE ALE DRAGOSTEI

Una este latura blajinæ, care constæ în ceea ce eu numesc virtufli mai
delicate. Acestea includ træsæturi de caracter ca amabilitatea, blândeflea,
bunætatea, dragostea øi mila. În cæmin, acestea sunt exprimate prin
renunflarea la sine în folosul celorlalfli. Taflii de tipul ava træiesc ca sæ le
aducæ celorlalfli bucurie, chiar dacæ asta îi costæ timp, dorinfle proprii
neîmplinite, absenfla recreerii sau interese nesatisfæcute. Pentru cæ au gustat
din dragostea Tatælui lor ceresc, ei umplu atmosfera cæminului cu bucuria
care izvoræøte din læuntrul lor. Latura blajinæ a unui tatæ de tipul ava este
cea care îl ajutæ sæ dea un ræspuns blând atunci când se simte provocat,
deoarece a învæflat sæ-øi filtreze cuvintele øi acfliunile prin propriul sæu
Ava. Un tatæ de tipul ava suportæ cu ræbdare toate lucrurile, fiind conøtient
cæ Dumnezeu defline controlul chiar øi al celor mai neplæcute împrejuræri
ale vieflii.

Însæ un tatæ de tipul ava nu este doar blând øi delicat; el posedæ øi
virtufli mai ferme. Acestea includ curajul, tæria, energia, perseverenfla,
integritatea øi dreptatea. El nu va aøtepta ca orice obstacol sæ fie înlæturat
înainte de a acfliona. El nu urmeazæ turma. Ci îi conduce pe alflii sæ-L
urmeze pe Dumnezeu. El ia o atitudine fermæ, aøezat la adæpostul lui
Dumnezeu, posedând perseverenfla unui erou în a se opune ræului øi a
promova binele.

Atât virtuflile mai delicate, cât øi cele mai ferme sunt esenfliale. Totuøi,
færæ Ava al nostru ceresc, suntem sortifli unui dezechilibru. Vedefli voi, un
bærbat care posedæ doar virtuflile mai delicate este la fel de neechilibrat ca
øi un bærbat care le posedæ doar pe cele mai ferme. Dezechilibrul, în oricare
dintre extreme, poate perverti aceste træsæturi pânæ acolo cæ ele devin, din
virtufli, vicii.

Gândifli-væ la lecfliile din istorie. Neville Chamberlain a fost un bærbat
cu un caracter bogat în virtufli delicate, în timp ce Adolf Hitler poseda
doar virtuflile ferme, dure. Chamberlain a crezut cæ poate obfline pacea cu
orice prefl øi a ræmas în istorie ca un exemplu jalnic al nebuniei de a avea
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o atitudine împæciuitoare. Hitler pleca de la întâlnirile de partid crezând
cæ a obflinut totul. Îmbætat de putere øi de succes, a crezut cæ poate cuceri
lumea øi, astfel, a plantat seminflele propriei distrugeri. Tot aøa se întâmplæ
cu fiecare bærbat care crede cæ îøi poate exercita aceste virtufli separat de
Autorul lor øi de echilibrul pe care numai El îl realizeazæ. Separate de
Dumnezeu, atât virtuflile ferme, cât øi cele delicate ne vor duce, pânæ la
urmæ, la dezechilibru. Însæ atunci când sunt cultivate sub influenfla
Spiritului lui Dumnezeu, ambele faflete ale dragostei ne vor ajuta sæ fim
alæturi de copiii noøtri – punct!

Avem cu toflii tendinfla de a cædea într-o extremæ sau în alta. Doar în
Hristos putem gæsi echilibrul øi putem cultiva aceste virtufli în scopuri cu
adeværat neegoiste. Eu am o tendinflæ naturalæ puternicæ de a accentua
latura mai fermæ, øi Dumnezeu a trebuit sæ lucreze intens cu mine, ca sæ
echilibrez aceastæ tendinflæ prin blândefle, iar un text-cheie pe care El l-a
folosit ca sæ mæ instruiascæ a fost Efeseni 6:4.

NUMÆRUL UNU

Majoritatea bærbaflilor cu care am vorbit au auzit sau au citit cuvintele
din Efeseni 6:4: “Øi voi, pærinflilor, nu întærâtafli la mânie pe copiii voøtri,
ci creøtefli-i, în mustrarea øi învæflætura Domnului.” Totuøi, se pare cæ puflini
dintre noi au înfleles exact ce înseamnæ; eu, unul, øtiu cæ nu l-am înfleles
atunci când am devenit tatæ pentru prima datæ. Dar când am început sæ
meditez la el împreunæ cu Tatæl meu cel ceresc, am început sæ mæ întreb
ce ar putea El, Tatæl meu, sæ facæ, astfel încât sæ mæ întærâte la mânie. Øtifli
ce mi-a venit în minte? Dacæ Dumnezeu nu ar avea timp pentru mine, asta
m-ar supæra de-a dreptul. Asta m-ar face sæ vreau sæ Îi întorc spatele øi sæ
plec în lume, la prietenii mei øi la nenumærate alte activitæfli mai puflin
înælflætoare, care m-ar primi cu braflele deschise øi care ar avea timp pentru
mine.

Însæ cât de des nu le facem noi asta copiilor noøtri? Cât de des nu simt
ei cæ alte lucruri îi jefuiesc de timpul nostru? Când mi-am dat seama de
acest lucru, am început sæ-mi schimb prioritæflile. Voiam sæ-i fac pe copiii
mei sæ înfleleagæ cæ ei sunt mai importanfli decât cariera mea, decât
hobby-urile mele, decât prietenii mei, decât sporturile øi emisiunile mele
preferate, decât internetul øi decât ziarele mele. Voiam ca ei sæ gæseascæ

“Sunt alæturi de tine – punct!“
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în mine un tatæ de tipul ava, care sæ-i învefle la timpul potrivit øi care sæ fie
acolo ca sæ-i mustre în Domnul atunci când era nevoie. Ca sæ reuøesc
asta, am pus deoparte fiecare searæ, dupæ ora 18:30, ca timp pentru familie.
Destul de repede, acesta a devenit timpul favorit al zilei pentru noi. Era
timpul în care eu øi Sally ne dedicam exclusiv bæieflilor noøtri. Aveam
astfel timp sæ ne jucæm, sæ muncim, sæ învæflæm, sæ ne antrenæm øi sæ stæm
de vorbæ cu ei mai mult decât în oricare altæ perioadæ din zi.

Atunci când ne jucam cu ei, interveneau lucruri care le înfrângeau
voinfla, iar noi trebuia sæ-i ajutæm sæ ia niøte decizii grele. Atunci când
munceam împreunæ, adesea ieøeau la ivealæ slæbiciuni ale caracterului
care trebuiau corectate, øi din nou aveam oportunitatea sæ lucræm împreunæ
cu ei la adeværata muncæ de o viaflæ – dezvoltarea caracterului. Atunci
când stæteam de vorbæ, aveam ocazia preflioasæ de a vedea adânc în sufletele
lor, pe mæsuræ ce ei dædeau la o parte perdeaua øi ne împærtæøeau ce era în
inimile lor.

Am învæflat aceste lecflii neprefluite în urma unor experienfle dure øi a
multor paøi greøifli. Am învæflat cæ trebuie sæ-mi sfætuiesc copiii, nu sæ-i
cert. Mi-am dat seama cæ, aøa tineri cum erau, bæieflii mei erau agenfli
morali liberi – asta însemnând cæ aveau capacitatea de a alege între bine
øi ræu. Faptul cæ le-am antrenat voinfla de partea binelui, mai degrabæ decât
sæ-i forflez cu voinfla mea superioaræ, a dat roade bogate în timp. Dacæ eu
puteam sæ le antrenez puterea de alegere ca sæ îndeplineascæ voia lui
Dumnezeu, atunci El putea sæ-i întæreascæ exact aøa cum o face øi cu mine
atunci când aleg sæ mæ supun Lui. În acest punct, am adoptat eu poziflia de
antrenor pentru ei, mai degrabæ decât de comandant. A mers mult mai
bine!

Domnul mi-a arætat clar cæ trebuia sæ le fiu instructor øi învæflætor; nu
eram stæpânul lor. Am început sæ mæ emoflionez. Aceste principii erau
exact aceleaøi pe care Dumnezeu le folosise øi cu mine øi pe care le foloseøte
cu fiecare dintre noi. El spune: “Venifli totuøi sæ ne judecæm.”54 Dumnezeul
universului adoptæ atitudinea de “Haide, suntem în asta împreunæ; hai
sæ-i dæm de cap.” Dacæ El a putut sæ facæ asta pentru mine, øi eu pot, cu
siguranflæ, sæ fac acelaøi lucru pentru propriii mei copii, øi asta am cæutat
sæ fac.

54 Isaia 1:18
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ÎNØELAT, ØI TOTUØI ÎMBOGÆfiIT

Nu o sæ uit niciodatæ ziua în care Andrew a venit acasæ devastat.
Întâlnise, în cadrul firmei sale, o familie de creøtini cumsecade. Aveau
aceeaøi credinflæ, acelaøi sistem de valori øi erau croifli pe acelaøi calapod
mintal – sau, cel puflin, Andrew aøa a crezut. Veniseræ la el cu speranfla cæ
el îi va ajuta sæ-øi gæseascæ o proprietate la flaræ potrivitæ pentru ei – acea
proprietate care sæ devinæ locul lor special. Andrew le-a arætat o mulflime
de posibile proprietæfli; clienflii le-au examinat øi urmau sæ meargæ sæ le
vadæ în treacæt pe cele care îi interesau. Andrew apoi urma sæ aranjeze o
întâlnire dacæ doreau sæ vadæ mai mult. A depus mult efort øi le-a arætat
câteva proprietæfli, însæ nu gæsiseræ încæ acea proprietate care sæ le captiveze
privirile.

Într-o zi, au trecut pe lângæ una care pærea sæ prezinte reale posibilitæfli.
Au fost captivafli, iar proprietarii, care, din întâmplare, erau afaræ în curte,
i-au invitat înæuntru øi le-au fæcut un tur al proprietæflii. Le-a plæcut! Andrew
ar fi fost atât de fericit sæ øtie cæ unul dintre locurile pe care el le-a
recomandat corespundea, însæ nu øtia. Nu i-au spus niciodatæ. Proprietarii
au convins aceastæ familie de creøtini – clienflii lui Andrew – sæ colaboreze
direct cu agentul lor imobiliar, astfel încât sæ economiseascæ câteva
procente din comision. Cuplul de creøtini a cumpærat proprietatea, iar
Andrew nu a øtiut niciodatæ ce s-a întâmplat pânæ când nu a dat un telefon
de rutinæ. A fost devastat, încrederea lui în oameni a fost momentan ruinatæ.
Avea o mulflime de lucruri cærora trebuia sæ le facæ faflæ – rænile,
respingerea, abuzul øi, de fapt, furtul timpului øi al talentelor sale. Când
s-a întors acasæ în seara aceea, Andrew simflea nevoia sæ stea de vorbæ cu
cineva.

Aøa cæ am stat de vorbæ. Am discutat despre ce se întâmplase. Am
reflectat asupra faptului cæ, adesea, în viaflæ suntem nevoifli sæ dæm piept
cu ingratitudinea øi indiferenfla. Ne-am gândit la viafla lui Hristos. Rareori,
cei pe care i-a ajutat sau vindecat au fost recunoscætori. Am revæzut
împreunæ cu Andrew povestirea celor zece leproøi, dintre care doar unul
s-a întors sæ-I mulflumeascæ lui Isus. Andrew a analizat opfliunile sale.
Fusese crescut sæ træiascæ dupæ principii dumnezeieøti, fæcând binele pentru
cæ aøa este corect øi tratându-i pe ceilalfli aøa cum ne trateazæ Hristos pe
noi. Era conøtient cæ nu putea rezulta niciun bine din nutrirea sentimentelor

“Sunt alæturi de tine – punct!“
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rænite øi a amæræciunii. Într-un final, s-a hotærât sæ aleagæ calea cea mai
siguræ øi sæ-øi predea sentimentele lui Isus. Fæcând astfel, a gæsit pacea øi
victoria asupra emofliilor sale.

Câteva luni mai târziu, familia care abuzase de timpul lui øi-a cerut
scuze øi i-a trimis un cec simbolic pentru benzina pe care a consumat-o.
Totuøi, ce a contat în acea situaflie a fost cæ familia lui – tatæl lui –, øi nu
cealaltæ familie, a fost alæturi de el, cu o inimæ care i-a simflit suferinfla.
Aceasta este latura delicatæ a tatælui.

CARACTERUL ÎNAINTE DE CONFORT

Øi totuøi, mai existæ o laturæ a faptului de a le fi alæturi – latura care
provoacæ! Dumnezeu posedæ o laturæ provocatoare. El ne învaflæ, ne
încurajeazæ øi ne ajutæ, însæ ne cere øi sæ facem lucruri grele, sæ luæm
decizii dificile, sæ suferim disconfort øi neplæceri, toate divin plænuite ca
sæ ne dea impulsul sæ creøtem. El ne asiguræ confortul, dar pe El Îl
intereseazæ mult mai mult decât confortul – pe El Îl intereseazæ caracterul
nostru. A trebuit sæ învæfl de la Dumnezeu cum sæ întrebuinflez virtuflile
mai ferme pe care le posedam deja pentru a-i provoca pe fiii mei, la fel
cum mæ provocase øi pe mine Dumnezeu în viaflæ, sæ-øi pæræseascæ zonele
de confort øi sæ facæ lucruri noi. Aceasta era o experienflæ cu totul nouæ øi
pentru mine ca øi pentru ei. Obiønuiam sæ consider fermitatea mea o calitate
necesaræ pentru a le porunci fiilor mei, însæ sub cælæuzirea lui Dumnezeu,
fermitatea trebuia sæ devinæ imboldul încurajator care sæ întæreascæ øi sæ
direcflioneze dezvoltarea caracterelor lor.

Când Matthew øi Andrew erau în vârstæ de aproximativ opt øi zece
ani, erau pasionafli de cælærie. “Tatæ, n-am putea sæ avem øi noi niøte cai?”

“Bæiefli, ar fi distractiv, nu-i aøa?”
“Da, tatæ, da! Ne iei?”
“Bæiefli, de ce nu mergefli în vizitæ pe la doamna Schmidt? Ea are cai.

De ce nu încercafli sæ ajungefli la o înflelegere cu ea? O femeie bætrânæ ca
ea sigur are nevoie de ajutorul unor tineri voinici ca voi øi poate cæ ar
putea sæ væ plæteascæ pentru munca voastræ læsându-væ câtva timp sæ-i
cælærifli caii.”

Nu le-am spus toate gândurile mele fiilor mei, însæ îmi fæceam griji.
Spafliu sæ creøti cai øi locuri de cælærit nu erau o problemæ în sælbæticie,
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însæ nu voiam sæ irosesc timp øi bani cumpærând frumoasele animale,
instalând garduri øi grajduri, cumpærând ovæz øi fân øi plætind facturi la
medicul veterinar, doar ca bæieflii sæ-øi piardæ interesul în scurt timp. Aøa
cæ am venit cu o alternativæ øi am ales una care sæ-i provoace cu adeværat.

Andrew øi Matthew s-au privit unul pe altul, øi mi-am dat seama la ce
se gândeau. Doamna Schmidt era o væduvæ bætrânæ care era atât de severæ
øi de morocænoasæ, cæ mæ intimida øi pe mine, iar pe mine nimeni nu mæ
intimideazæ! Mæ întrebam dacæ dorinfla bæieflilor mei de a cælæri cai avea
sæ fie mai puternicæ decât øovæiala de a se apropia de aceastæ amazoanæ
bætrânæ øi ursuzæ.

Dorinfla lor le-a înfrânt teama øi, curând, am væzut doi bæieflei în blugi
cu bretele îndreptându-se pe biciclete, pe drumul plin de praf, spre casa
doamnei Schmidt. Trecuseræ deja aproape trei ore øi mæ întrebam ce se
întâmplæ, dar, în curând, am aflat. Matthew øi Andrew s-au întors acasæ
mai înfuriafli øi mai umilifli decât i-am væzut eu vreodatæ.

“Tatæ, nu este corect!”, a izbucnit Matthew. “Am fæcut o înflelegere
cu doamna Schmidt sæ-i plivim de buruieni grædina timp de o oræ, iar ea
urma sæ ne plæteascæ fiecæruia cu câte o oræ de cælærie.”

“Aøa cæ i-am plivit grædina o oræ întreagæ, nici mai mult, nici mai
puflin…”, a început Andrew.

“Øi am fæcut øi o treabæ bunæ!”, a întærit Matthew. “M-a læsat pe mine
sæ cælæresc o jumætate de oræ øi apoi øi pe Andrew pentru o jumætate de
oræ.”

Andrew a continuat: “Matthew tocmai se pregætea pentru ultima
jumætate de oræ de cælærit, când, deodatæ, doamna Schmidt a urlat la noi:
‘S-a terminat timpul! Afli cælærit destul. Acum plecafli acasæ.’ Am încercat
sæ discut cu ea, tatæ. Era foarte clar cæ, pentru o oræ întreagæ de muncæ,
fiecare dintre noi trebuia sæ cælæreascæ o oræ întreagæ. Dar n-a vrut sæ
cedeze. O flinea într-una cu cât de mult costæ un cal, cât de mult costæ
øeile, cât de multæ costæ nutreflul øi tot aøa. Nu-i decât o babæ morocænoasæ
øi rea, øi cineva ar trebui sæ o punæ la punct. Nu vrei sæ mergi øi sæ vorbeøti
cu ea, tatæ? Te rugæm!”

Amândoi bæieflii se uitau la mine, cu ochii lor care cereau dreptate,
fiind siguri cæ tata era omul momentului pentru ei!

“Sunt alæturi de tine – punct!“
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NU EZITA – ÎNFRUNT-O!
Dupæ ce m-am rugat la Ava, Tatæl meu, pentru înflelepciune, le-am

spus: “Bæiefli, este timpul sæ devenifli bærbafli. Trebuie sæ învæflafli sæ fifli
independenfli øi sæ le înfruntafli pe doamnele Schmidt cu care o sæ væ mai
întâlnifli în lumea asta. Trebuie sæ væ întoarcefli la ea øi sæ îi spunefli în mod
politicos care a fost învoiala.”

O, cum se mai zbæteau bæieflii mei! Sæ dea iar piept cu maniaca aceea
bætrânæ, despoticæ øi arflægoasæ pærea prea mult pentru ei. I-am împins de
la spate, m-am rugat cu ei øi i-am încurajat pânæ când, într-un final, au
pedalat iaræøi pe drumul plin de praf pânæ la scena conflictului lor.

S-au întors acasæ foarte repede, cu coada între picioare. Merseseræ la
uøa din spate øi bætuseræ timid la uøæ. Doamna Schmidt a fost surprinsæ
sæ-i vadæ înapoi atât de repede øi s-a fæcut foc de mânie. I-a târât în
sufragerie, i-a pus sæ stea jos øi le-a turnat aceeaøi litanie cu cheltuielile
unui proprietar de cai øi cu cine se credeau ei øi cu “sub nicio formæ nu o
sæ mai cælærifli”. Matthew øi Andrew au încercat, cât au putut ei de politicos,
sæ o calmeze øi sæ discute cu ea, dar nu voia sæ audæ. Apoi i-a dat afaræ pe
uøa din spate, trântind-o cu zgomot.

“Tatæ, e o fiinflæ imposibilæ. Nu se poate discuta cu ea. Poate cæ tu ai
reuøi, dar noi nu. Tatæ, trebuie sæ mergi øi sæ stai de vorbæ cu ea tu însufli.
Noi nu putem.”

“Îmi pare ræu cæ e atât de greu, dar trebuie sæ învæflafli cum sæ le tratafli
pe doamnele Schmidt pe care o sæ le întâlnifli în lume.”

“Nu vii øi tu cu noi, tatæ?”
“Nu.” Pe faflæ li s-a întipærit descurajarea. “Dar o sæ væ spun exact ce

trebuie sæ facefli, øi o sæ meargæ! O sæ facefli ce væ zic eu?”
Douæ perechi de ochi i-au privit cu suspiciune pe ai mei øi apoi bæieflii

au dat încet din cap.
“Doamna Schmidt are un suflet mare ascuns adânc sub comportamentul

ei supæræcios. A fost rænitæ profund cândva, în trecutul ei, aøa cæ îi ræneøte
pe alflii pentru ca aceøtia sæ nu o ræneascæ pe ea. Uite ce trebuie sæ facefli.

Ducefli-væ înapoi la ea acasæ øi batefli la uøæ. Va fi mânioasæ øi mai
mult ca sigur cæ o sæ væ certe din nou. Voi tæcefli din guræ pânæ când nu o
sæ mai aibæ lucruri de care sæ se plângæ. Apoi, spunefli-i: ‘Doamnæ Schmidt,
ne dafli voie sæ væ îmbræfliøæm øi sæ væ dæm un særut pe obraz?’”
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Bæieflii mei nu erau prea siguri de planul acesta, însæ aveau destul de
multæ încredere în mine, încât sæ-l încerce.

Scenariul s-a petrecut exact aøa cum prevæzusem. Doamna Schmidt a
deschis uøa pentru a treia oaræ øi, pur øi simplu, a explodat. “Ce mai vrefli,
bæiefli? Care parte din cuvântul ‘nu’ nu o înflelegefli?” Øi s-a lansat într-o
nouæ tiradæ.

Bæieflii au aøteptat cu ræbdare pânæ când a terminat combustibilul øi
apoi s-au uitat la ea cu privirile lor inocente øi au întrebat-o simplu:
“Doamnæ Schmidt, ne dafli voie sæ væ îmbræfliøæm øi sæ væ særutæm pe
obraz?”

A urmat un moment de tæcere, dupæ care toate barierele au cæzut.
Doamna Schmidt le-a deschis uøa øi i-a invitat înæuntru. Printre îmbræfliøæri
øi særuturi, egoismul ei rece s-a topit.

Bæieflii mei øi-au primit partea cuvenitæ de cælærie øi au câøtigat o nouæ
prietenæ. Dupæ acea zi, doamna Schmidt conta pe Matthew øi Andrew sæ
o ajute la treburile mai grele pânæ când a vândut casa øi s-a mutat. Totuøi,
mai mult decât atât, bæieflii mei au învæflat sæ facæ faflæ conflictelor care
intimideazæ øi situafliilor în care nu au câøtig de cauzæ øi sæ nu se lase
înfrânfli de ræu, ci sæ înfrângæ ræul prin bine. Niciodatæ în viafla mea nu am
fost mai mândru de ei ca atunci.

Aceasta a însemnat sæ-mi folosesc fermitatea pentru a fi alæturi de
bæieflii mei – punct! Am fost alæturi de ei ca sæ-i îndemn ca mai degrabæ sæ
dea piept cu o situaflie dificilæ decât sæ o evite. Virtuflile mai delicate ale
milei, exercitate exclusiv în aceastæ situaflie, ar fi împiedicat, de fapt,
dezvoltarea bæieflilor mei. Fermitatea manifestatæ de tatæl lor i-a ajutat
sæ-øi dezvolte, la rândul lor, fermitate în suflet.

DEMN DE ÎNCREDERE

Pe mæsuræ ce bæieflii mei creøteau, eu continuam sæ învæfl de la Tatæl
meu ceresc cum sæ fiu un tatæ de tipul ava pentru ei. Ei au învæflat sæ-mi
respecte latura blândæ øi sæ o prefluiascæ pe cea fermæ, deoarece øtiau cæ
inima din spatele amândurora este plinæ cu dragoste neegoistæ pentru ei.

Când Andrew avea 22 de ani øi træia pe cont propriu, pregætindu-se sæ
se cæsætoreascæ, am primit aceastæ scrisoare de la el:

“Sunt alæturi de tine – punct!“
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Dragæ tatæ,
Ai fost întotdeauna øi continui sæ fii tare ca o stâncæ atunci când

e vorba de principii øi cineva la care pot sæ merg de fiecare datæ
atunci când am nevoie de încurajare sæ merg mai departe, tot mai
sus.

Când lucrurile nu merg bine în lumea afacerilor, vin întotdeauna
acasæ øtiind cæ tatæl meu va fi acolo ca sæ discut cu el.

De multe ori, nici mæcar nu trebuie sæ vorbesc cu tine, pentru cæ
simpla ta prezenflæ îmi dæ înflelepciune. Øtiu cæ nu sunt prea vorbærefl,
dar 90% din lucrurile de care am nevoie le învæfl doar privindu-te.

Tu eøti øi ai fost întotdeauna tatæl perfect.
Cu dragoste,
Andrew

În doar câteva cuvinte, Andrew a fæcut o descriere binecuvântatæ a
tatælui sæu de tip ava – descriere care prezintæ atât latura fermæ, cât øi pe
cea delicatæ. V-o împærtæøesc ca sæ væ încurajez, nu ca sæ mæ laud, cæci
øtiu mai bine decât oricine cæ numai harul minunat al lui Dumnezeu l-a
fæcut pe fiul meu sæ aibæ o astfel de imagine despre tatæl sæu, în ciuda
slæbiciunilor mele omeneøti.

“Ai fost întotdeauna øi continui sæ fii tare ca o stâncæ atunci când e
vorba de principii”. Problema cu care atât de mulfli tineri se confruntæ în
cæminele de creøtini este aceea cæ ei væd atât credinfla, cât øi faptele, dar
cele douæ nu se întâlnesc niciodatæ. Taflii lor sunt fermi øi cu pretenflii din
interese egoiste, însæ atunci când principiul se intersecteazæ cu înclinafliile
lor, ezitæ. Tæria lui Isus a fost aceea cæ El nu a îmbræfliøat pur øi simplu
niøte principii; El le-a træit în fiecare zi.

PRINCIPIU VS. MÂNDRIE

Unul dintre principiile pe care m-am stræduit sæ-l træiesc în fafla bæieflilor
mei a fost porunca lui Hristos: “Bærbaflilor, iubifli-væ nevestele cum a iubit
øi Hristos Biserica øi S-a dat pe Sine pentru ea.”55 Însæ nu era ceva care sæ
vinæ de la sine, iar bæieflii mei au væzut cum Tatæl ceresc lucreazæ cu tatæl
lor. M-au væzut luptându-mæ cu înclinafliile mele puternice spre ræu øi
55 Efeseni 5:25.
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gæsind harul care sæ mæ ajute sæ urmez mai degrabæ principiul decât
propriile mele dorinfle.

Mi-aduc aminte cæ, odatæ, m-am înfuriat cumplit pe Sally øi am urlat
la ea – øi asta chiar în fafla lui Matthew øi a lui Andrew – deoarece cheltuise
mai mult pe o pereche de blugi decât consideram eu cæ ar fi trebuit sæ
cheltuiascæ. Øtiam cæ ar fi putut sæ cumpere blugii mai ieftin din altæ parte
øi nu voiam sæ ascult argumentele ei pentru care nu fæcuse în felul meu.
Eram convins cæ am dreptate. Domnul mi-a vorbit în dimineafla urmætoare
øi mi-a arætat lucrurile din alt punct de vedere. Eram dispus sæ-i cer scuze
lui Sally, dar atunci Domnul mi-a amintit cæ au fost niøte ochiøori øi niøte
urechiuøe care au væzut øi auzit øi cæ eu trebuia sæ-mi recunosc greøeala în
prezenfla lor. Øtifli, acest lucru a fost mult mai greu! Nu-mi plæcea sæ mæ
umilesc în fafla fiilor mei, dar Dumnezeu øtia cæ bæieflii aveau nevoie sæ
vadæ cæ tatæl lor cedeazæ în fafla principiului, nu a mândriei.

ÎNTOTDEAUNA ACOLO

Væ aducefli aminte cæ Andrew scrisese: “cineva la care pot sæ merg de
fiecare datæ atunci când am nevoie de încurajare sæ merg mai departe, tot
mai sus”? Nu cu mult timp în urmæ, niøte prieteni ne-au convins sæ mergem
la schi în Sun Valley, Idaho. În lucrarea noastræ, cælætorim atât de mult,
încât m-am opus iniflial ideii de a ne lua timp liber ca sæ cælætorim din nou,
însæ, într-un final, mi-am dat acordul, iar acum eram pe pârtie pentru una
dintre cele mai splendide zile de schi pe care am træit-o. Zæpada proaspæt
cæzutæ era aøezatæ perfect. Strælucirea plæcutæ a soarelui se potrivea cu
cældura prieteniei care mæ înconjura, øi tocmai începeam sæ mæ îmbib de
relaxare øi bucurie când… mi-a sunat mobilul. Nu sunt un dependent de
telefoane mobile. Îl luasem cu mine pe munte doar ca sæ putem pæstra
legætura unul cu altul. Oricum, era Andrew, care avea nevoie sæ stea de
vorbæ cu tatæl sæu!

Zæpada era perfectæ, prietenii mæ aøteptau, însæ nu puteam sæ-l refuz.
Îi promisesem lui Andrew cæ o sæ fiu alæturi de el. Fie cæ sunt în vacanflæ
sau nu, fie cæ-mi convine sau nu, Andrew este mai important decât oricare
dintre pasiunile mele. Le-am spus tuturor sæ plece færæ mine. Îi prindeam
eu din urmæ mai târziu.

“Sunt alæturi de tine – punct!“
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Andrew voia doar sæ discute o problemæ cu mine. Nu avea nevoie de
o soluflie de la mine; avea nevoie doar de cineva care sæ-l asculte øi era
datoria mea – nu, era privilegiul meu pe care mi-l asumam cu bucurie –
de a-i fi alæturi. La sfârøitul conversafliei noastre, Andrew era pregætit
sæ-øi înfrunte problema cu dragoste øi curaj. Am plecat schiind dupæ
prietenii mei, simflindu-mæ încærcat cu energie datoritæ încrederii pe care
fiul meu o avea în mine.

DEMN DE ÎNCREDERE ØI AMUZANT

Cei doi fii ai mei au personalitæfli øi preferinfle foarte diferite, øi totuøi
amândoi au nevoie de acelaøi angajament din partea tatælui lor. Matthew
era în vârstæ de 23 de ani când a scris urmætoarele cuvinte: “Nu øtiu unde
aø fi fost acum færæ sfatul øi intuiflia ta, pe care le prefluiesc øi le apreciez
extrem de mult. Eøti demn de încredere precum un munte øi amuzant ca
un râu. Odatæ cu trecerea anilor, m-ai învæflat importanfla multor lucruri,
dar cel mai important este faptul cæ m-ai învæflat cæ Hristos trebuie sæ fie
punctul central al vieflii mele.”

Aici sunt subliniate încæ o datæ cele douæ laturi ale tatælui de tip ava –
latura delicatæ øi cea fermæ în ce priveøte principiile. Mi-a plæcut cæ a
scris despre mine cæ sunt demn de încredere precum un munte, pentru cæ
el are doar vagi amintiri despre viafla în locurile cu relief jos. Puternicii
Munfli Stâncoøi i-au fost camarazi statornici. Erau întotdeauna acolo. Sper
cæ se vor øterge pentru totdeauna din memorie amintirile zilelor de dinainte
de a cunoaøte mai multe, ale zilelor când nu am fost întotdeauna alæturi de
copiii mei.

A doua metaforæ s-ar putea sæ nu sune ca un compliment pentru unii
– mai ales dacæ sunt obiønuifli cu apele poluate øi urât mirositoare atât de
comune în zonele urbane. Atunci trebuie sæ cunoaøtefli râul nostru! Braflul
de nord al râului Flathead curge la o distanflæ micæ de casa noastræ. Este o
masæ învolburatæ de gheflar topit care se rostogoleøte peste o mulflime de
pietre în mijlocul grandorii øi frumuseflii aspre a acestei væi a sælbæticiei
supreme. De la cea mai fragedæ vârstæ a bæieflilor mei, acest râu a fost o
sursæ nesfârøitæ de recreere atât în apæ, cât øi în afara ei, iar lui Matthew îi
place la nebunie sæ practice caiac-canoe. Ghicifli cine l-a învæflat øi cine
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încæ mai adoræ sæ se joace cu el? Da, în ochii fiului meu, sunt la fel de
amuzant ca øi râul! Suntefli la fel pentru copiii voøtri?

REFLECTÂNDU-L PE HRISTOS

Însæ a fi tatæ înseamnæ mult mai mult decât a ræmâne ferm în ce priveøte
principiile øi a fi amuzant. Este sarcina de a le transmite ideea cæ a-L face
pe Hristos primul, ultimul øi cel mai bun lucru din viafla noastræ îi dæ
acesteia sens øi scop, iar cele mai profunde næzuinfle øi dorinfle ale inimii
omeneøti sunt împlinite. Aceasta este într-adevær o lucrare de o viaflæ
întreagæ. Câteodatæ, nu øtii cu siguranflæ cât din ceea ce tu ai încercat sæ le
transmifli copiilor tæi a fost însuøit de sufletele lor. Eu am avut ocazia sæ
aflu acest lucru când Matthew avea vreo 20 øi ceva de ani.

“Tatæ, am fost pus într-o situaflie atât de jenantæ de faflæ cu un client
de-al meu astæzi”, a izbucnit el într-o zi, când s-a întors de la serviciu.

“Ce s-a întâmplat?”, l-am întrebat curios.
“Ei bine, l-am dus pe Whale Creek ca sæ vadæ cabana pe care o aveam

pe listæ øi, când am deschis uøa, de pe peretele din spatele canapelei ne-a
întâmpinat poza unei femei goale.”

“Ce ai fæcut?”
“Pæi, nu am øtiu ce sæ fac, aøa cæ am închis repede uøa.”
“Apoi?”, am întrebat eu, captivat de ideea cæ el a închis imediat uøa,

în prezenfla clienflilor care stæteau în spatele lui.
“I-am rugat sæ aøtepte câteva clipe lângæ maøinæ. Apoi, am intrat

înæuntru… însæ nu mi-am ridicat privirea, tatæ. Am întins pur øi simplu
mâna, am dat poza jos øi am împins-o sub canapea. Apoi am adus øi clienflii
înæuntru.”

“Ce le-ai spus? Trebuie cæ s-au întrebat ce se întâmplæ.”
“Le-am explicat cæ nu s-ar fi cuvenit sæ le aræt casa pânæ când nu

remediam ceva.”
“Sunt mândru de tine, fiule. Ai ræmas ferm la principii øi nu e nevoie

sæ-fli spun eu cæ ai fæcut ce trebuia.”
Puritatea biblicæ la un tânær este atât de raræ astæzi, încât pare ciudatæ,

dar Matthew, pânæ la acel moment, nu væzuse niciodatæ o portretizare
senzualæ a formelor feminine, aøa cæ am continuat conversaflia. “Ce pærerea
ai avut despre acea pozæ, Matthew?”

“Sunt alæturi de tine – punct!“
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“Tatæ, a fost ceva dezgustætor sæ o væd atât de degradatæ. De ce lumea
le face acest lucru femeilor?”

O întrebare bunæ, nu-i aøa? Am øtiut atunci cæ femeia cu care avea sæ
se cæsætoreascæ Matthew nu va trebui sæ se îngrijoreze niciodatæ cæ va fi
înjositæ sau privitæ ca un simplu obiect sexual. Sistemul de valori al lui
Matthew îl fæcea sæ le respecte atât de mult pe femei, încât nu suporta sæ
vadæ nici mæcar o femeie anonimæ expusæ într-o pozæ. Foarte puflini tineri
de vârsta lui ar fi fæcut la fel, iar noi suntem cu toflii mai særaci pentru
pierderea acestor virtufli.

Secretul comportamentului sæu a fost, cred eu, rezumat în cuvintele
pe care mi le-a scris: “Odatæ cu trecerea anilor, m-ai învæflat importanfla
multor lucruri, dar cel mai important este faptul cæ m-ai învæflat cæ Hristos
trebuie sæ fie punctul central al vieflii mele.”

Matthew a ajuns sæ adopte aceastæ poziflie dupæ mulfli ani de exemplu,
iar aceasta este o lecflie serioasæ pentru fiecare dintre noi. Ce au væzut
copiii voøtri în voi noaptea trecutæ sau sæptæmâna trecutæ sau anul trecut?
Au væzut un compromis continuu în distracflii, limbaj, recreere sau moralæ?
Ce principii îi învæflafli prin modul în care o tratafli pe mama lor? Væd ei în
voi o persoanæ la fel de demnæ de încredere ca un munte, o persoanæ care
face din Hristos punctul central al vieflii sale în afaceri, cæsnicie øi cæmin?

Dacæ nu se întâmplæ aøa, nu e prea târziu sæ regæsifli cele douæ laturi
ale unui tatæ de tip ava øi sæ ræscumpærafli timpul pierdut cu prioritæfli
greøite. Dacæ væ punefli pe treabæ, vefli deveni un fiu adeværat al Tatælui
Ava øi un erou pentru copiii øi soflia voastræ. Iatæ ce m-a învæflat fiul meu:

Tu m-ai condus,
Tu mi-ai arætat drumul,
Tu ne-ai arætat care ne e flinta,
Tu ai depæøit toate obstacolele.
Pentru cæ Dumnezeu este cælæuzitorul tæu,
Tu eøti eroul meu.

–  Matthew Hohnberger, 1999
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CAPITOLUL 9
“SUNT ALÆTURI DE TINE – PUNCT!”

Întrebæri pentru introspecflie sau pentru discuflii de grup

  1. Pentru ce ar spune copiii mei cæ træiesc? Øtiu ei cæ, pentru mine, nu
      este nimic mai important pe lume decât ei?
  2. Aduce bucurie prezenfla mea în cæmin?
  3. Sunt eu înclinat mai mult cætre manifestarea virtuflilor delicate sau a
      celor ferme?
  4. Le acord copiilor mei mai multæ atenflie decât hobby-urilor mele, øtirilor
        mele, sporturilor mele sau activitæflii mele religioase? Petrec, cantitativ
      øi calitativ, timp cu copiii mei în mod constant?
  5. Øtiu ei cæ pot conta pe mine cæ-i voi asculta øi ajuta atunci când se
      confruntæ cu dezamægirea? Sunt eu un antrenor pentru copiii mei aøa
      cum Dumnezeu este un antrenor pentru mine?
  6. Pot copiii mei sæ-mi spunæ ce au pe suflet færæ teama de a fi certafli,
      ridiculizafli sau ignorafli?
  7. Le spun eu cæ sunt mândru de ei? Cæ am încredere în ei? Cæ îi iubesc?
  8. Îi provoc sæ dea piept cu lucrurile dificile? Sunt eu alæturi de ei ca sæ-i
      încurajez øi sæ-i instruiesc atunci când dau piept cu aceste lucruri grele?
  9. Mæ respectæ copiii mei pentru cæ faptele øi credinfla mea se potrivesc?
      Ar spune ei cæ sunt eroul lor?
10. Væd ei cæ o tratez pe mama lor cu respect øi tandrefle?

“Sunt alæturi de tine – punct!“
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Cum se zidesc
bærbafli

Unde este turma care-fli fusese datæ, turma de care erai aøa de mândru?
– Ieremia 13:20

Tocmai mæ întorsesem acasæ de la nunta fiului meu mai mic, Andrew,
plin de emoflii, de bucurie øi de amintiri. Matthew, fiul meu mai mare, se
cæsætorise cu mai puflin de trei luni înainte, øi douæ nunfli într-un ræstimp
atât de scurt îl terminæ pe un tatæ. Mi-am petrecut ziua cufundat în
activitæflile mele pânæ la øase øi jumætate seara. Aceasta fusese perioada
mea favoritæ din zi – ceea ce noi numeam Timpul Familiei, timp pe care
mi-l rezervam întotdeauna pentru a-mi strânge familia la joacæ, discuflii,
citit de cærfli împreunæ, lucrat la vreun proiect mai special, dar mai mult
decât atât, era timpul pe care mi-l rezervam ca sæ-i demonstrez fiecærui
membru al familiei cât de important era pentru noi. Nu am permis niciodatæ
ca afacerile sau chiar lucrarea mea sæ ne deranjeze în acest timp. L-am
pus deoparte exclusiv pentru o interacfliune de calitate cu bæieflii mei.

Însæ acea searæ era liniøtitæ, mult prea liniøtitæ. M-am surprins rezemat
de tocul uøii de la dormitorul bæieflilor mei, privind lung la douæ paturi
goale. Se petrecuseræ atât de multe în casa asta. Este greu sæ væ imaginafli
cât de importantæ a devenit aceastæ cæsuflæ din buøteni nu doar pentru familia
noastræ, ci øi pentru atâflia alflii care au fost miøcafli de solia noastræ de jur
împrejurul lumii. Stæteam acolo øi mæ gândeam la sfârøitul unei ere øi
începutul alteia.
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M-am aøezat pe unul dintre paturi gândindu-mæ la ceremoniile prin
care bæieflii îøi întemeiaseræ propriile lor cæmine împreunæ cu cele mai
încântætoare fete pe care Providenfla divinæ li le putea da. Am zâmbit la
amintirea acestora, pentru cæ fiecare nuntæ a fost unicæ, iar Dumnezeu
onorase fiecare nuntæ într-un mod foarte special. În plus, avusesem
privilegiul plin de bucurie de a oficia la ambele ceremonii. Mi se punea
un nod în gât numai când îmi treceau prin fafla ochilor aceste amintiri,
însæ este greu sæ fii prea mult trist atunci când øtii cæ øi copiii tæi împlinesc
destinul dat lor de Dumnezeu.

GLUME PRIVATE56?
Matthew avea 25 de ani, Andrew, 23. Aveau niøte caractere puternice,

care îi fæceau în stare sæ susflinæ ceea ce credeau cæ e bine indiferent de
necazurile pe care le-ar fi avut apoi. Ei nu urmeazæ în mod automat turma,
fie cæ sunt acasæ, la serviciu, la bisericæ sau împreunæ cu necredincioøi.
Sunt sensibili la vocea lui Dumnezeu, ræmânând sub controlul Sæu.

I-am væzut testafli de nenumærate ori în situaflii delicate. De exemplu,
refuzau în mod constant sæ participe la vorbæria goalæ øi jocurile de culise
pe care le practicau oamenii de afaceri øi adesea nu înflelegeau o glumæ
deoarece cuvintele argotice øi cu dublu înfleles nu fac parte din vocabularul
lor. De fapt, o persoanæ care lucra cu Matthew mi-a spus: “Jim, s-a
întâmplat ceva de care nu sunt mândru, dar mæ simt obligat sæ-fli spun.
M-am înfuriat pe fiul tæu într-o zi øi l-am înjurat în faflæ ceva timp. N-am
întâlnit niciodatæ pe cineva care sæ fie atât de calm în fafla unui asemenea
limbaj.”

Am zâmbit, mai mult mie însumi decât persoanei respective, dar asta
l-a enervat la culme. “Râzi de mine?”, a întrebat el. “E cumva vreo glumæ
privatæ între tine øi Matthew?” Era foarte nesigur pe el, aøa cum sunt
majoritatea oamenilor care simt nevoia sæ amplifice întrucâtva forfla
cuvintelor lor cu ajutorul înjuræturilor.

“Nu”, l-am asigurat eu, “nu râd de tine, doar de situaflie. Fiul meu are
capacitatea de a se stæpâni, dar nu din motivul acesta fli-a ræspuns el aøa. E
o situaflie amuzantæ, pentru cæ el în viafla lui n-a auzit astfel de vorbe øi,
sincer, probabil cæ nu înflelegea câtuøi de puflin ce spuneai tu.”
56 Glumele private sunt acele glume înflelese doar de membrii unui anumit grup,
   care au cunoøtinfle comune anterioare.

Cum se zidesc bærbafli
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S-a uitat la mine cu o expresie de îndoialæ pe faflæ øi apoi, când a
înfleles pe deplin ce spusesem eu, a izbucnit în râs – de data asta râdea de
el însuøi. În sfârøit, când a putut vorbi din nou, s-a întors spre mine foarte
serios, nu mæ îndoiam de asta, øi mi-a spus: “Ai fæcut bine, Jim, cæ l-ai protejat.
E un bæiat bun. Aø vrea sæ nu øtiu jumætate din prostiile pe care le-am învæflat.”

Totuøi, testarea nu ia întotdeauna forma unui conflict. Într-adevær,
adeseori, ea vine deghizatæ în prietenie. Problema este cæ atunci când
susflii ceva, oamenii vor sæ vadæ dacæ eøti într-adevær credincios principiilor
tale sau spui doar vorbe în vânt ca alflii. Matthew øi Andrew, fiind crescufli
în sælbæticie, cu valorile lui Dumnezeu øi autocontrolul fæcând inerent
parte din caracterul lor, erau o curiozitate pentru mulfli din colegii lor de
muncæ. Tineri care sæ aleagæ în mod liber sæ îmbræfliøeze principiile, în
absenfla supravegherii pærinflilor, este un lucru atât de rar în societatea
zilelor noastre, încât este normal ca oamenii sæ vrea sæ le testeze
convingerile.

AVOCATUL DIAVOLULUI

Fiind crescufli într-un cæmin simplu, cu hranæ sænætoasæ øi simplæ, ei
nu au gusturile înclinate cætre mâncarea nesænætoasæ øi, prin urmare,
apetitul nu are multæ putere asupra lor, lucru pe care l-au constatat øi
colegii lor de muncæ. Un domn s-a decis sæ vadæ dacæ asta era într-adevær
convingerea lor øi a jucat rolul avocatului diavolului atunci când Matthew
a venit la birou pentru o øedinflæ. Practic, toatæ lumea savura niøte ecleruri
delicioase de ciocolatæ, dar Matthew a refuzat.

“Haide, e în regulæ”, încerca sæ-l convingæ acel om.
“Nu. Mulflumesc oricum.”
“Hai, mæi, cæ e în regulæ. Ia unul øi gustæ. Fratele tæu a luat unul la

ultima øedinflæ.”
Matthew a zâmbit: “Mulflumesc pentru ospitalitatea ta. Poate cæ ar

trebui sæ mæ explic. Nu e o chestiune de ce am voie sau nu sæ fac. La urma
urmei, sunt major. E o chestiune de alegere øi de urmærile acestei alegeri
asupra vieflii øi sænætæflii mele. Sunt foarte atent la cum îmi pæstrez sænætatea,
iar o masæ atât de bogatæ s-ar putea sæ aibæ un gust bun, însæ mæ va ajuta
ea sæ am o minte claræ sau un corp puternic? Mai cred øi cæ îmi cunosc
fratele mult mai bine decât crezi tu. Andrew n-ar mânca niciodatæ aøa
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ceva. Sæ-l sun pe Andrew øi sæ-l rog sæ vinæ aici ca sæ explici exact ce l-ai
væzut cæ mænâncæ?”

“A… nu… nu e nevoie… eu… æ… s-ar putea sæ mæ fi înøelat.”
Când copiii voøtri sunt crescufli aøa cum au fost crescufli ai mei, oamenii

par sæ simtæ nevoia de a-i testa øi, ca sæ facæ acest lucru, adesea au încercat
sæ-i monteze pe bæieflii mei unul împotriva altuia. Oamenii væd acest lucru
aproape ca pe un sport. Dar vreau sæ væ asigur cæ nici Satana, nici
Dumnezeu nu væd lucrurile aøa. Lui Satana îi place sæ-i facæ pe oameni sæ
joace vechiul joc “dezbinæ øi cucereøte” øi, împreunæ cu complicii lui
binevoitori, l-a folosit cu mult succes în familiile de astæzi.

CÂRPACI

Unii dintre aceøtia au încercat sæ se amestece neinvitafli în treburile
bæieflilor. Faptul cæ slujim în lucrare øi vorbim despre experienflele noastre
personale îi face pe unii oameni sæ simtæ cæ în anumite puncte nu am
gândi corect. Sigur, nu e nimic ræu în asta, pentru cæ fiecare este liber sæ
tragæ concluzii. Totuøi, mi-am dorit adesea ca ei sæ se fi ocupat de pærerile
lor diferite într-o manieræ mai maturæ øi mai constructivæ. Din nefericire,
unii simt cæ este nu doar dreptul lor acela de a ne aduce pe calea cea bunæ,
ci øi o datorie a lor ce trebuie îndeplinitæ cu scrupulozitate.

Din cauza acestor atitudini, de când erau destul de mici, bæieflii mei au
trebuit sæ se confrunte cu eforturi foarte mari depuse de anumifli adulfli de
a-i face sæ acflioneze aøa cum voiau ei. Practic, aceste persoane îøi dominau
propriii copii øi voiau ca ai mei sæ li se supunæ în acelaøi mod.

Atunci când bæieflii mei le-au cerut respectuos argumente din Scripturæ
care sæ le susflinæ afirmafliile øi pretenfliile, aceøti indivizi nu au fost în
stare sæ-øi susflinæ afirmafliile øi am primit plângeri despre cât de “nesupuøi”
fiul sau fiii mei sunt. Însæ sunt fiii mei nesupuøi sau, mai degrabæ, au fost
învæflafli sæ gândeascæ cu mintea lor? Cred cæ a doua variantæ este cea
corectæ. Mai mult, eu nu cred cæ le facem vreun bine copiilor noøtri atunci
când nu îi instruim sæ gândeascæ øi sæ acflioneze ei înøiøi. Ca pærinfli, dorim
sæ ne conducem copiii pe cærarea spre ceruri øi cred cæ asta este ceea ce,
în mod sincer, mulfli dintre cei care au încercat sæ-mi influenfleze copiii
s-au gândit cæ fac. Mai cred cæ, atunci când copiii noøtri ne cer argumente,
ar trebui sæ fim în stare sæ le dæm un ræspuns bazat pe Cuvântul lui

Cum se zidesc bærbafli
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Dumnezeu øi pe bunul simfl. Va fi creøtinismul transmis în siguranflæ
generafliei urmætoare, dacæ nu i-am învæflat pe tinerii noøtri cum sæ
gândeascæ øi sæ discearnæ adeværul ei înøiøi? Am întâlnit atât de mulfli
pærinfli care îøi iau ca flintæ mærginitæ sæ facæ din copiii lor niøte soldæflei
aliniafli frumos øi care aratæ nemaipomenit în ochii pærinflilor lor øi ai altora
– în ochii altora, mai puflin ai lui Dumnezeu.

Da, am crescut doi bærbafli puternici care ies în evidenflæ în mijlocul
acestei lumi, al societæflii noastre decæzute øi al bisericii noastre agitate.
Sunt la fel de constanfli ca acul busolei. Nu pot fi cumpærafli sau vândufli.
Au devenit ceea ce noi i-am crescut sæ fie. Privirea mea a dezmierdat cu
afecfliune fotografiile bæieflilor de pe peretele din fafla mea, în timp ce în
memorie mi-au apærut doi bæieflei dulci øi drægælaøi, în vârstæ de patru øi
øase ani dormind în aceste douæ paturi, fericifli øi inconøtienfli de luptele
mele ca tatæ øi de angajamentul meu de a face din ei prioritatea mea.

Atunci când ne-am mutat în sælbæticia Montanei, am înfleles cæ voiam
sæ-mi cresc bæieflii în aøa fel, încât sæ devinæ niøte bærbafli adeværafli, nu
doar niøte clone ale societæflii sau imitatori ai unui creøtinism spælæcit, dar
habar n-aveam cum sæ fac asta. Nu aveam nici cea mai micæ idee despre
cum sæ fiu un tatæ asemenea lui Dumnezeu!

TIMP

Øtiam cum sæ le ofer bunæstarea materialæ. Eram un om de afaceri
prosper. Nu aveau sæ ducæ lipsæ niciodatæ de hranæ potrivitæ, îmbræcæminte,
casæ sau educaflie. Dar nu-mi dædea pace ideea cæ alfli tafli, atât din lume,
cât øi din bisericæ, au fæcut asta øi, cu toate acestea, tot au sfârøit prin a
avea copii nepregætifli corespunzætor pentru viaflæ. Ce lipsea? Cum puteam
eu sæ umplu golul, astfel încât bæieflii mei sæ devinæ bærbafli care sæ ræmânæ
în picioare atunci când tofli ceilalfli se înclinæ?

Cum stæteam în camera lor în acea searæ, Dumnezeu mi-a trecut prin
fafla ochilor filmul anilor lor de creøtere. O sæ væ împærtæøesc ce a funcflionat
în cazul meu. Lui Dumnezeu nu I s-a pærut potrivit sæ ne dea, mie øi lui
Sally, fete, aøa cæ o sæ vorbesc despre cum se zidesc bærbafli. Însæ aceleaøi
principii se aplicæ øi la creøterea unor femei virtuoase.

Principiul de bazæ pe care Dumnezeu m-a învæflat este foarte simplu,
øi totuøi profund în implicafliile øi rezultatele sale. El sunæ în felul urmætor:
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“În fiecare zi, sunt alæturi de tine! Nu am ræspunsuri la toate întrebærile
tale. Nu am în fafla ochilor tot viitorul tæu. Însæ în fiecare zi, o sæ merg la
Dumnezeu. El øi cu mine te vom ajuta sæ treci peste orice situaflie cu care
te vei confrunta.” Aceasta înseamnæ sæ devin ca bobul de grâu – sæ-mi
dau viafla pentru a aduce generaflia viitoare la maturitate deplinæ. Acest
principiu poate fi sintetizat într-un cuvânt format din patru litere: timp.
Timp pentru tine! Timp pentru joacæ, timp pentru muncæ, timp pentru stat
de vorbæ, timp pentru mustrare øi învæflæturæ øi timp pentru închinare øi
rugæciune. Nu am øtiut acest lucru atunci, dar am pornit pe un drum care
avea sæ le câøtige inimile pentru totdeauna!

JUCATUL CU MAØINUfiELE

Nu mi-a fost uøor la început sæ-mi iau timp sæ mæ joc cu bæieflii mei.
Am chicotit când mi-am adus aminte acele câteva prime momente de
joacæ atât de stângace. La urma urmei, eram un om de afaceri de succes.
Mæ simfleam puflin umilit sæ mæ joc cu maøinuflele! Însæ în acest punct a
început Dumnezeu sæ lucreze cu mine. El mi-a spus: “Jim, lasæ la o parte
sentimentele de importanflæ øi devino un copilaø.”

Mi-am scos bæieflii afaræ øi, folosind niøte lemne din pædurea alæturatæ,
am construit împreunæ cu ei o cutie pentru nisip. Apoi, am mers cu maøina
pânæ la râu øi am sæpat într-un banc de nisip, ca sæ luæm nisip sæ o umplem.
Bineînfleles, dupæ aceea, am petrecut ore întregi construind drumuri øi
tuneluri øi mergând “vrum, vrum” cu maøinuflele noastre. Bæieflilor li s-a
pærut grozav, iar eu am ajuns sæ-mi cunosc fiii într-un mod în care nu o
mai fæcusem niciodatæ mai înainte. Au început sæ-øi deschidæ micile lor
inimi în fafla mea în mod simplu øi natural, pentru cæ eram acolo cu ei. Am
început sæ înfleleg înflelepciunea lui Dumnezeu.

Ne jucam kickball57, de-a v-afli ascunselea, prinselea øi o varietate de
alte jocuri. Uneori, ne bucuram de un simplu joc de domino sau de un joc
cu bile58. Nu flineam niciodatæ scorul – ne jucam doar pentru amuzament.
Râdeam øi învæflam sæ ne bucuræm unii de alflii.

57 Un joc de copii cu reguli asemænætoare cu cele din baseball, doar cæ aici se foloseøte o
minge mai mare, iar mingea este mai degrabæ lovitæ cu piciorul decât cu bâta.
58 Joc de copii în care o bilæ este aruncatæ cu degetul mare al mâinii spre alte bile, în
încercarea de a le scoate în afara unui cerc desenat.

Cum se zidesc bærbafli
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Când Matthew øi cu Andrew au mai crescut, expedifliile noastre au
devenit mai provocatoare. De la plimbæri, am trecut la excursii cu rucsacul,
plimbæri pe munte cu bicicletele, explorare de peøteri, coborâri cu coarda,
schiat, caiac øi alpinism. Casa noastræ este situatæ dincolo de râul din
Parcul Naflional Glacier, iar bæieflii noøtri au reuøit recordul de a fi cei mai
tineri cæflærætori care au urcat un numær de vârfuri muntoase.

De-a lungul anilor, familia noastræ citise cærflile lui Sam Campbell øi,
în timp ce Sam îøi împærtæøea experienfla pe care a avut-o el când a gæsit
lacul ascuns din Parcul Provincial Quetico din Canada, lac pe care l-a
numit Lacul Sanctuary, imaginaflia lui Matthew s-a aprins. Fiul nostru
Matthew, în vârstæ de øaisprezece ani, a fost captivat de ideea de a gæsi
Lacul Sanctuary – atât de captivat, încât era aproape obsedat de aceastæ
idee. Nu-øi putea imagina o excursie mai minunatæ decât aceea în care
aveam sæ mergem pe urmele lui Sam ca sæ descoperim acest lac ascuns
“undeva la ræsærit de apus øi la apus de ræsærit”.

“Dar, Matthew”, am protestat eu atunci când m-a întrebat dacæ am
putea merge în Quetico, “am plecat din Wisconsin øi ne-am mutat aici, ca
sæ træim în aceastæ sælbæticie muntoasæ extraordinaræ, øi nu i-am explorat
încæ toate lacurile, nici nu i-am urcat tofli munflii. De ce trebuie sæ ne
întoarcem în Minnesota de Nord øi în sælbæticia canadianæ ca sæ vâslim la
canoe? De ce sæ nu facem ceva mai aproape de casæ?”

Dar Matthew continua sæ viseze øi sæ vorbeascæ despre visurile lui.
Am mers la Dumnezeu. Doamne, ideea lui Matthew pur øi simplu nu e
practicæ. Ar fi scumpæ øi neconvenabilæ. Pot sæ i-o reprim?

Dumnezeu mi-a spus: “Investeøte-te pe tine însufli în visurile lui
Matthew. Nu-l face sæ træiascæ exclusiv aøa cum vrei tu. Pætrunde-i
aspirafliile.”

Aøa cæ i-am spus lui Matthew cæ, dacæ avea sæ facæ cercetarea øi planul
necesare acestei expediflii, mergeam împreunæ, toatæ familia, sæ gæsim
Lacul Sanctuary. Matthew øi-a fæcut partea, iar noi pe a noastræ. Am
petrecut douæ sæptæmâni vâslind la canoe în sælbæticie – doar noi patru.
Am ræmas cu o mulflime de amintiri de neînlocuit øi am gæsit într-adevær
Lacul Sanctuary. Øi øtifli ceva? M-am îndrægostit de acea sælbæticie. Øi
acum este locul meu favorit de petrecere a vacanflelor sau a unui timp în
care “sæ fiu liniøtit” øi sæ-L cunosc pe Dumnezeu.
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ROTIfiE ÎNTR-UN ANGRENAJ BINE UNS

Fiilor mei le plæcea timpul în care eu, tatæl lor, mæ jucam cu ei. Se
realiza o legæturæ strânsæ între noi. Le transmiteam astfel cæ îmi plæcea de
ei pentru ceea ce erau. Rememorarea acestor amintiri mi-a încælzit inima
în acea searæ de octombrie. Însæ viafla nu e numai joacæ. E multæ muncæ
de fæcut, iar eu am simflit nevoia sæ-mi educ bæieflii de o asemenea manieræ,
încât atunci când aveau sæ fie bærbafli la casa lor, sæ funcflioneze ca o maøinæ
bine unsæ. Ne-am dorit ca bæieflii noøtri sæ devinæ niøte bærbafli care sæ-øi
asume responsabilitæflile øi sæ le ducæ pânæ la capæt – nu sæ caute o cale
mai uøoaræ. Sally øi cu mine i-am învæflat cæ ei sunt niøte “rotifle” foarte
importante în angrenajul familiei noastre øi cæ, atunci când tofli muncesc
în mod responsabil øi cu tragere de inimæ, munca nu mai este o povaræ.

Uitându-mæ de jur împrejur prin camera lor, am væzut câteva proiecte
pe care bæieflii le terminaseræ singuri øi câteva pe care le terminaseræm
împreunæ – cum ar fi instalarea unei lucarne59, montarea pereflilor, a uøilor,
a dulapurilor øi a decorafliunilor. Mai mult decât tâmplæria, am apreciat
ocazia de clædire a caracterului pe care fiecare dintre aceste proiecte a
reprezentat-o.

Multe persoane care au venit în contact cu familia noastræ atunci când
bæieflii noøtri erau mai mari au crezut cæ aøa se næscuseræ ei: cooperativi øi
gata sæ dea o mânæ de ajutor, dar adeværul este aproape cu totul opus.
Stând acolo, pe patul fiilor mei, încæ o mai auzeam pe Sally întrebându-i
ca un robot pe Matthew, în vârstæ de øase ani, øi pe Andrew, în vârstæ de
patru ani: “V-afli spælat pe dinfli? V-afli fæcut patul? V-afli pieptænat? Afli
fæcut…?” Începuse sæ mæ deranjeze acest serviciu parental de aducere
aminte, pentru cæ pærea incompatibil cu scopul nostru: acela de a-i ajuta
sæ devinæ independenfli. Dacæ tot trebuiau sæ ajungæ independenfli într-o
bunæ zi, de ce sæ nu înceapæ din acel moment?

Aøa cæ le-am fæcut niøte tabele cu sarcinile lor, cum ar fi spælatul pe
dinfli, fæcutul paturilor, aøezarea lemnelor de lângæ sobæ, spælatul vaselor
øi dusul gunoiului. Le-am explicat cæ aceste sarcini trebuiau îndeplinite
aøa cum puteau ei mai bine, færæ sæ le mai aducem noi aminte, øi, desigur,
ne-am adaptat aøteptærile la vârsta øi capacitæflile lor.

59 Fereastræ micæ în acoperiøul unei case, care serveøte la iluminarea øi aerisirea încæperilor
aflate la nivelul podului (n.tr.).
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Dacæ aceste sarcini nu erau aduse la îndeplinire, aveau sæ suporte
consecinflele, cum ar fi câteva sarcini în plus cu ajutorul cærora sæ-øi
exerseze punctele slabe sau poate pierderea anumitor privilegii. A fost
nevoie de timp øi de mult mai mult exercifliu decât pedeapsæ ca ei sæ devinæ
pricepufli, însæ erau zile în care se pærea cæ nu aveau sæ învefle niciodatæ.
Totuøi, ei creøteau în cunoøtinfle øi responsabilitate, øi tot aøa øi noi, pe
mæsuræ ce învæflau sæ stæpâneascæ aceste îndemânæri de bazæ în viaflæ. Poate
cæ vi se par minore aceste lucruri, însæ noi am observat øi am væzut cæ
mulfli copii ajung la vârsta maturitæflii færæ obiceiul de a-øi face patul în
fiecare zi.

MAI MULTE RESPONSABILITÆfiI

Când s-au fæcut puflin mai mari, le-am dat mai multe responsabilitæfli.
Au învæflat cum sæ pregæteascæ masa øi cum sæ întocmeascæ o listæ de
cumpæræturi øi un meniu. Au pætruns tainele spælærii rufelor øi, în cele din
urmæ, au învæflat cum sæ întreflinæ gospodæria pe durata unei zile întregi.
Au trebuit sæ învefle cum sæ stabileascæ roluri øi cum sæ dea ordine, aøa cæ,
dacæ Andrew era responsabil cu prepararea mâncærii pentru ziua respectivæ
øi îmi cerea sæ curæfl cartofii, trebuia sæ curæfl cartofii! Au învæflat toate
secretele grædinæritului, de la pregætirea solului pentru plantarea seminflelor
øi îngrijirea plantelor pânæ la culesul øi conservatul roadelor.

La început, Sally i-a supravegheat øi i-a instruit în complexitatea
treburilor casnice, însæ mi-am dat seama cæ, dacæ doream ca bæieflii mei sæ
devinæ bærbafli adeværafli, trebuia ca ei sæ stæpâneascæ øi îndatoririle mai
masculine. Asta era responsabilitatea mea – Sally nu era croitæ pentru
asta – aøa cæ am început sæ fac asta de când erau foarte mici, ajutându-i
sæ-øi repare maøinuflele. Pe mæsuræ ce au crescut, i-am desemnat sæ spele
maøina øi i-am luat ca asistenfli care sæ mæ ajute sæ întreflin vehiculele
noastre. Îmi stæteau în cale? Bineînfleles cæ da. Dar nu am dat pe faflæ acest
lucru. Le spuneam cæ ajutorul lor era indispensabil øi, cu timpul, prin
exercifliu, acest lucru s-a adeverit.

DIVERSITATE

Au ajuns maeøtri în tâmplærie. Au început cu câteva cæsufle nefinisate
pentru pæsæri, apoi au construit mese de lucru în garajul meu øi decorafliuni
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øi balustrade pentru cabanæ. Au cæpætat experienflæ în lucrul cu betonul øi
piatra cærând acasæ pietre de râu øi construind un zid de piatræ împrejurul
fundafliei casei.

Au cosit øi greblat iarba din fafla casei. Iarna, au dat zæpada la o parte
cu lopata, au mânuit maøina de înlæturat zæpada øi au învæflat cum sæ curefle
aleea cu plugul de zæpadæ. Bineînfleles cæ au învæflat sæ taie øi lemne de
foc. Una dintre cele mai periculoase sarcini ale vieflii în sælbæticie este sæ
dærâmi copaci øi apoi sæ-i tai în bucæfli mici pentru foc. I-am învæflat pe
bæieflii mei sæ fie aøi în aceastæ îndeletnicire.

INTRAREA ÎN LUMEA AFACERILOR

Când au ajuns la adolescenflæ, am început sæ-i instruiesc în afaceri. Îi
luam cu mine atunci când mæ ocupam cu afaceri imobiliare – la interviuri,
întâlniri, stabilirea de oferte, chiar øi la încheierea contractelor øi la munca
de birou. Nu øtiam ce meserie aveau sæ îmbræfliøeze în cele din urmæ, însæ
aceleaøi principii de bazæ se aplicæ aproape universal la toate afacerile –
lucruri ca servitul clienflilor, onestitatea, conøtiinciozitatea øi muncitul din
greu.

Le-am permis fiilor noøtri sæ înceapæ sæ vorbeascæ în timpul
seminariilor pe care le flineam, iar acest lucru i-a învæflat principiile de
bazæ ale pregætirii predicilor. I-a mai ajutat øi sæ se simtæ în largul lor
atunci când se întâlneau cu oameni stræini øi sæ poarte o discuflie interesantæ
cu adulflii. În mod asemænætor, i-am împins sæ preia controlul propriei lor
educaflii prin øcolarizarea la domiciliu – un lucru pe care l-am fæcut nu
doar din alegere, ci øi de nevoie, din cauza faptului cæ locuiam în sælbæticie,
unde nu erau øcoli. Ca parte din pregætirea lor pentru autocontrol, le-am
permis sæ munceascæ în avans øi sæ-øi ia zile libere dacæ doreau.

Programul educaflional la care ne-am angajat noi este ceea ce un
bancher ar numi “tranzacflie cu comision iniflial”, adicæ cel mai mult efort
este depus la început øi, încet-încet, odatæ cu trecerea timpului, cantitatea
de efort descreøte. Când bæieflii noøtri au ajuns la adolescenflæ, eforturile
noastre de la început au început sæ se “amortizeze”. Bæieflii fæceau treabæ
bunæ în casæ øi pentru alfli oameni. Au început sæ lucreze pentru
antreprenorii care construiau case în vale. Au fost angajafli ca zugravi øi
vopsitori. Andrew øi-a început propria afacere vânzând paturi suprapuse
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pe care le fabrica singur. A negociat un contract cu mall-ul local, ca sæ-øi
expunæ acolo modelele sale. Aceasta l-a învæflat cum sæ îi întâmpine pe
stræini, cum sæ facæ o prezentare, cum sæ încheie o afacere øi sæ vândæ
produsul. În plus, au trebuit sæ stabileascæ întâlniri, sæ ia decizii de afaceri,
sæ-øi administreze timpul, sæ conceapæ lucruri folosindu-se de bunul simfl,
sæ învefle cum sæ-øi flinæ contabilitatea, cum sæ-øi administreze banii øi
contul curent.

Am învæflat, de-a lungul carierei mele, cæ adeværata libertate o ai atunci
când ai propria afacere, nu când lucrezi pentru o companie, deøi mulfli
oameni au astfel de servicii øi nu sunt deranjafli de acest lucru. Totuøi, mie
îmi place sæ fiu propriul meu øef øi deflin controlul deplin asupra destinului
meu. Mi-am crescut fiii øi le-am proiectat programul educaflional în aøa
fel, încât sæ deprindæ abilitæflile care sunt necesare ca sæ træiascæ având
propria afacere. Aceasta nu i-a forflat sæ aleagæ sæ aibæ o afacere proprie,
însæ a ajutat ca o asemenea alegere sæ fie o opfliune viabilæ dacæ doreau
acest lucru.

Lucrând împreunæ ca o maøinærie bine unsæ! Jucându-ne împreunæ ca
cei mai buni prieteni! Râzând øi bucurându-ne unul de altul! Suntem o
familie! Nu suntem împræøtiafli, confuzi, nu ne træim vieflile separat – inimile
noastre sunt strâns legate. Øi tot acel timp de joacæ øi muncæ împreunæ dæ
naøtere în mod natural unui timp de stat de vorbæ.

DE LA INIMÆ LA INIMÆ

M-am ridicat øi m-am îndreptat spre fereastræ. La vederea cæprioarei
noastre care pæøtea liniøtitæ pe pajiøtea din fafla casei, m-au næpædit multe
amintiri ale unor seri asemenea acesteia. Ochii mi s-au încefloøat de lacrimi
amintindu-mi cum stæteam tofli patru de vorbæ în verandæ sau în camera
de zi, în timp ce sælbaticele noastre prietene pæøteau.

I-am încurajat pe bæieflii noøtri sæ aibæ încredere în noi în toate lucrurile
øi sæ ne mærturiseascæ tot ce au pe suflet. În cæminul nostru, fiecare are
dreptul la propria opinie. Øi fiecæruia i se acordæ timp sæ se exprime færæ
sæ fie întrerupt, atât timp cât o face în mod respectuos.

Când erau mici, bæieflilor noøtri le plæcea sæ povesteascæ. Când au
tæiat primul lor copac, ne-au povestit toatæ întâmplarea, împodobitæ cu
detaliile cele mai mærunte – în timp ce ochii le stræluceau øi din mâini ne
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arætau cum au fæcut. Când s-au dat cu sania pe deal, au vrut sæ reproducæ
toatæ scena. Aceste povestiri erau cu mult mai interesante decât orice øtire
de la ora 7. Pentru Sally øi pentru mine, era doar o sporovæialæ copilæreascæ,
însæ ne-am impus øi am reuøit sæ fim interesafli de conversaflia lor. Ce ar fi
fost în sufletele lor dacæ i-aø fi îndepærtat ca sæ ascult ultimele øtiri de la
Casa Albæ sau de pe Wall Street?

Copiii mici pun o mulflime de întrebæri. Ne-am luat timp sæ îi ascultæm,
sæ le explicæm øi sæ-i læmurim. I-am încurajat sæ-øi exprime gândurile øi
ideile. Nu i-am expediat. Când bæieflii noøtri se certau, aøa cum fraflii øi
tofli oamenii o fac, îi învæflam cum sæ se asculte unul pe altul, cum sæ-øi
cearæ scuze atunci când era nevoie øi cum sæ rezolve neînflelegerile.

Timpul pe care l-am petrecut stând de vorbæ cu ei atunci când erau
mici a constituit baza comunicærii mai profunde de mai târziu. Am discutat
avantajele øi dezavantajele mersului la facultate, ale unei afaceri proprii
øi ale altor ocupaflii. Am petrecut timp în discuflii serioase despre
posibilitæflile de afaceri, despre cumpærarea propriilor maøini øi despre ce
e mai bine: sæ-øi construiascæ sau sæ-øi cumpere primele case. Am discutat
probleme ca datoriile, responsabilitæflile civice øi votarea.

Fetele au constituit un subiect important de conversaflie când au crescut
øi mai mari. Amândoi credeau cæ Dumnezeu doreøte ca ei sæ se cæsætoreascæ
într-o bunæ zi øi sæ transmitæ mai departe moøtenirea unui cæmin în care
Hristos este centrul. “Tatæ, de unde sæ øtiu care fatæ este cea potrivitæ? Ar
putea sæ arate bine øi sæ se îmbrace atractiv, dar dacæ este o gospodinæ
delæsætoare?” Am discutat despre principiile lui Dumnezeu øi cum se aplicæ
ele la gæsirea unei partenere de viaflæ. Am vorbit despre viaflæ în general.
Am repetat øi consolidat principiile divine pânæ când øi le-au însuøit.

Timp sæ ne jucæm împreunæ, timp sæ muncim ca o echipæ øi timp sæ
stæm de vorbæ ca cei mai apropiafli prieteni – toatæ aceastæ interacflionare a
oferit din beløug ocazii de a realiza ceea ce Biblia numeøte mustrare øi
învæflæturæ. A da învæflæturæ înseamnæ a încuraja pe cineva sæ creascæ, sæ se
dezvolte, sæ prospere øi sæ aibæ succes. Am fæcut acest lucru pentru bæieflii
noøtri încurajându-i prin cuvinte øi priviri, îmbræfliøându-i øi særutându-i,
flinându-i de mânæ atunci când ieøeam sæ ne plimbæm øi învelindu-i seara
la culcare. Toate aceste încurajæri blajine le transmite sentimentul
încurajator cæ au valoare, cæ sunt prefluifli, cæ pærinflii cred în ei øi le sunt
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alæturi. A-i mustra înseamnæ a-i dojeni prieteneøte, dar pe un ton serios,
a-i sfætui øi a-i avertiza.

PALMA

Educarea copiilor este imposibil de fæcut færæ cælæuzire divinæ, iar eu
am descoperit cæ, adesea, este o experienflæ de învæflare øi pentru mine ca
øi pentru ei. Într-o zi, tocmai terminasem o conversaflie telefonicæ, când
Matthew a intrat pe uøa din spate pæøind serios øi având o minæ supæratæ.

“Ce s-a întâmplat, Matthew?”, l-am întrebat eu, în timp ce mintea
mea încæ mai procesa conversaflia pe care tocmai o încheiasem.

“Tatæ”, a spus Matthew ezitând, “pofli veni pânæ în garaj cu mine?
Trebuie sæ îfli aræt ceva.”

Matthew a fost suspect de tæcut în timp ce mæ conducea spre garaj,
apoi spre spatele camionetei, unde mi-a arætat un stop spart. Mi-am dat
seama de situaflie dintr-o privire. Matthew a bægat camioneta în garaj cu
spatele øi nu a væzut cæ mânerul maøinii de înlæturat zæpada ieøea în afaræ
mai mult decât de obicei. Nu a bægat de seamæ, asta pânæ când a auzit
zgomotul de plastic spart.

Dintr-odatæ m-am enervat. Copil idiot, am murmurat în sinea mea.
Nu poate sæ se uite øi el pe unde merge atunci când dæ cu spatele? Însæ
imediat, Dumnezeu mi-a adus o altæ imagine în minte: eu, pe locul
øoferului, în acelaøi camion, dând cu spatele, intrând în cutia poøtalæ în
timp ce aram drumul øi producând aceleaøi pagube camionului ca øi
Matthew.

Mulflumesc cæ mi-ai adus aminte, Doamne! Îmi dau seama cæ, færæ
Dumnezeu, aø avea aceeaøi tendinflæ pe care mulfli alfli tafli o au de a-øi
certa copiii pentru greøelile lor øi de a-i læsa rænifli øi ruøinafli. Alfli tafli ar
merge chiar pânæ acolo încât ar plæti pentru stopul spart, dar nu ar repara
niciodatæ sufletul rænit al odraslelor lor. Asta nu înseamnæ sæ mustri øi sæ
învefli. Asta înseamnæ sæ înstræinezi øi sæ schilodeøti.

M-am uitat la Matthew. Avea capul în pæmânt øi urmærea cu coada
ochiului sæ vadæ reacflia mea. L-am luat de dupæ umeri.

“Matthew”, am început, “se pare cæ tocmai ai fæcut aceeaøi greøealæ
pe care am fæcut-o øi eu cu ceva timp în urmæ. Te face sæ te simfli un pic
ridicol, nu-i aøa?”



171

Mattew øi-a ridicat capul, øi ochii lui i-au întâlnit pe ai mei. Se citea
uøurarea în ei. Atunci când copiii noøtri aflæ cæ øi noi dæm greø, se simt
mai bine!

Am mers înapoi în casæ øi am discutat problema. Când øi-a dat seama
cæ nu avea sæ fie biciuit cu vorbele sau cæ nu urma sæ aibæ parte de un duø
rece pentru greøeala lui, s-a deschis. Am vorbit despre cum se întâmplæ
greøelile în viaflæ øi despre faptul cæ adulflii trebuie sæ-øi asume
responsabilitatea pentru ele. Am sunat la magazinul de piese auto øi am
aflat cæ un stop costæ 75 de dolari.

“Matthew”, i-am spus, “75 de dolari înseamnæ mulfli bani pentru tine
la aceastæ etapæ din viaflæ. Însæ aceasta este o ocazie excelentæ pentru tine
ca sæ învefli cum sæ-fli asumi ræspunderea pentru propriile acfliuni. Dacæ nu
învefli asta acum øi, din neatenflie, vei face o greøealæ care te va implica
într-un accident, vei cheltui mii de dolari pe prime de asigurare auto mult
mai mari. Dacæ eu o sæ duc întotdeauna povara de a repara toate greøelile
tale, nu vei avea ocazia sæ învefli.”

A fost o lecflie duræ pentru Matthew, dar i-a intrat bine în cap. A învæflat
sæ se accepte pe el însuøi chiar øi atunci când face greøeli, dar sæ-øi asume
totuøi responsabilitatea pentru acele greøeli. Rareori o persoanæ care are
succes nu a trebuit sæ-øi construiascæ acest succes pe eøecurile din trecut,
øi acest lucru am vrut sæ-l învefle Matthew. Aceasta înseamnæ sæ mustri øi
sæ învefli. E nevoie de timp. Cere de la mine sæ renunfl la eu. Cere de la
mine sæ fiu øi blând, øi ferm. Însæ meritæ. Sufletul fiului meu a ræmas
neschilodit, deøi prin aceste întâmplæri el s-a maturizat, øi astæzi væd dovada
acestui fapt în tânærul de succes care a devenit.

M-am îndepærtat de fereastræ pentru a-mi roti din nou privirile prin
aceastæ cameræ specialæ. De data aceasta, ochii mi s-au oprit pe rafturile
cu cærfli. Fiecare titlu familiar trezea amintirea unor momente de pærtæøie.
Citirea de poveøti ziditoare de caracter øi discutarea lor împreunæ a adus
atâtea satisfacflii. Un exemplar uzat al Scripturii mi-a captivat atenflia. “Da,
Doamne”, m-am gândit eu. “Acel exemplar surprinde esenfla øi baza zidirii
de bærbafli.”
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ADEVÆRATA LEGÆTURÆ

Toate eforturile noastre de a zidi niøte bærbafli adeværafli ar fi fost inutile
dacæ nu reuøeam sæ-i punem în legæturæ cu Creatorul lor. Ca øi cum i-am
fi învæflat sæ navigheze øi i-am fi trimis pe mare færæ busolæ, sau ca øi cum
le-am fi dat lecflii de zbor, dar nu i-am fi învæflat niciodatæ cum sæ regleze
radioul pe frecvenfla turnului de control. Adeværata flintæ a pærinflilor este
sæ-i învefle pe copii sæ locuiascæ la umbra Celui Preaînalt – nu la umbra
noastræ. Sæ-i lege de El, Cel care este întotdeauna un Îndrumætor øi un
Prieten sigur. Sæ-i facæ sæ experimenteze ce înseamnæ sæ cunoøti øi sæ faci
voia lui Dumnezeu din proprie inifliativæ – øi nu pur øi simplu pentru cæ
aøa zice tata.

Nu am restrâns instruirea în umblarea creøtinæ la anumite locuri øi
momente. Fiecare activitate ne furniza o ocazie de a-i învæfla prin exemplu,
prin învæflæminte, prin rugæciune øi acfliune. În acelaøi timp, ne-am structurat
rutina zilnicæ în jurul închinærii personale øi cu întreaga familie. Acele
momente erau bætute în cuie.

Când ne-am mutat în sælbæticie, Sally era preotul cæminului nostru.
Ea purta ræspunderea pentru educaflia øi cælæuzirea spiritualæ a bæieflilor
noøtri. Cu trecerea timpului, Dumnezeu m-a convins cæ asta era datoria
mea, rolul pe care El mi-l dæduse. La început, m-am opus. Ceva înæuntrul
meu pur øi simplu nu voia sæ facæ aceastæ investiflie. Dupæ câtva timp de
luptæ, m-am predat lui Dumnezeu øi am preluat acel rol. Nu am regretat
niciodatæ!

Când bæieflii noøtri erau foarte mici, ne alæturam lor în închinarea
personalæ øi îi ajutam sæ tragæ concluzii øi sæ aplice lecfliile învæflate la
propriile lor viefli. Când au învæflat sæ citeascæ, le puneam întrebæri din ce
citiseræ øi îi întrebam care era aplicaflia pentru viafla lor. Întrebærile mele
i-au ajutat sæ învefle cum sæ caute aplicaflii personale øi lecflii care sæ-i
cælæuzeascæ pe parcursul zilei. I-am încurajat sæ studieze acele probleme
cu care se confruntau în viafla lor de zi cu zi, astfel încât sæ înceapæ sæ
înfleleagæ voinfla lui Dumnezeu. “Nu conteazæ ce crede tata sau mama. Nu
conteazæ ce pærere au ei. Ceea ce conteazæ cu adeværat este ce pærere are
Dumnezeu.”

Momentele de închinare ale familiei noastre erau programate pentru
ora 8 dimineafla øi 8 seara. Eu mai participasem la momentele de închinare
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øi în alte familii, momente care erau obositoare, seci øi plictisitoare. Nu
voiam ca închinarea sæ fie aøa øi în cæminul nostru, aøa cæ am muncit din
greu ca sæ facem închinarea cu toatæ familia atracflia principalæ a zilei –
interesantæ, plinæ de viaflæ øi relevantæ. Ne strângeam cu toflii în jurul mesei
din sufragerie øi, dupæ ce cântam o cântare, îngenuncheam pentru o scurtæ
rugæciune. De obicei, foloseam Biblia sau o altæ carte ziditoare de caracter
ca un catalizator pentru discufliile noastre. Începeam citind pe rând câte
un paragraf øi rezumându-i ideile principale, dar, un lucru mai important,
spunând ce anume îl impresiona în mod personal pe cel care citea. Fiecare
era atunci liber sæ comenteze. Pe aceastæ cale, Duhul Sfânt ne ajuta sæ
începem o conversaflie profundæ despre aplicarea acestor principii la
experienfla noastræ practicæ. Dupæ 15 sau 20 de minute de citit øi discutat,
încheiam cu o rugæciune øi cu îmbræfliøæri.

Am ajuns sæ apreciem beneficiul imens al acestui tip de participare.
Bæieflii noøtri s-au deprins sæ vorbeascæ degajat despre lucrurile spirituale
øi sæ-øi spunæ pærerile øi întrebærile – precum øi sæ-øi împærtæøeascæ luptele,
ispitele øi victoriile.

MERITÆ TOTUL!
În acea searæ, meditam, singur cu Dumnezeu, la gândurile, energia øi

rugæciunile pe care le investisem în aceøti doi bæiefli. Øi acum plecaseræ la
propriile lor case, iar viafla nu avea sæ mai fie la fel. Merita?

Ei bine, cu o sæptæmânæ în urmæ, Sally øi cu mine ne-am petrecut
sfârøitul de sæptæmânæ în vizitæ la Matthew, Andrew øi sofliile lor. Duminicæ
dupæ-amiazæ, mæ pregæteam sæ plec spre casæ. Aveam lucruri de fæcut
luni dimineaflæ. Bæieflii au încercat sæ mæ convingæ sæ mai stau, dar, cum
vizita fusese frumoasæ, nu mai era niciun motiv sæ-mi amân plecarea, sau
cel puflin aøa gândeam eu.

“Nu pleca pânæ nu-fli aræt ceva!”, a intervenit Matthew.
“Bine”, am ræspuns eu, “dar sæ nu-fli ia toatæ ziua sæ-mi aræfli.”
S-a întors cu obiectul misterios ascuns la spate. Eram în expectativæ,

dar Matthew doar i-a aruncat o privire lui Andrew, care a dat din cap.
Dintr-o datæ, Matthew a scos de la spate un colac de frânghie øi amândoi
au særit pe mine. Eram complet legat în mijlocul hohotelor de râs,
conøtientizând cam târziu cæ bæieflii mei, bærbafli în toatæ firea, cu propriile

Cum se zidesc bærbafli
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lor familii, îmi spuneau într-un mod imposibil de confundat cæ încæ mai
doreau øi le mai plæcea sæ petreacæ timp cu tatæl lor. Legætura dintre noi,
tofli øase, este adeværatæ øi puternicæ.

Da, sunt bærbafli în toatæ firea – bærbafli adeværafli, stând de unii singuri
sub cælæuzirea lui Dumnezeu. Am devenit bunic. Matthew øi Angela au
un fiu pe care îl cheamæ Nathan. Andrew øi Sarah au doi bæiefli: Landon øi
Jesse. Au preluat moøtenirea pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie øi o duc
mai departe spre noi profunzimi. A meritat? A meritat fiecare moment,
fiecare renunflare la dorinflele proprii, fiecare schimbare pe care a trebuit
sæ o fac øi fiecare cruce pe care a trebuit sæ o duc. Aø face la fel încæ o datæ
øi chiar de o mie de ori dacæ ar fi nevoie, ca sæ culeg recolta bucuriei pe
care o am în prezent. Acum, nu am niciun regret øi, mai mult decât atât, în
inima mea este satisfacflia profundæ cæ fiecare tatæ se poate bucura sæ fie
partenerul lui Dumnezeu în scopul zidirii de bærbafli. Vei face acelaøi lucru
pentru copiii tæi?

CAPITOLUL 10
CUM SE ZIDESC BÆRBAfiI

Întrebæri pentru introspecflie øi discuflii de grup

  1. Ce zidesc eu? O afacere? Un imperiu? O viaflæ træitæ pentru mine
      însumi? Sau zidesc bærbafli øi femei?
  2. Ce fel de caractere au copiii mei? Sunt fermi în ce priveøte urmarea
      principiilor øi spun “nu” compromisului sau se apleacæ sub presiunea
     colegilor?
  3. Privind în urmæ în aceastæ sæptæmânæ, cât din timpul meu l-am dedicat
     copiilor mei?
  4. Când a fost ultima datæ când m-am mai jucat cu ei sau când am mai
      citit o carte cu ei?
  5.Când a fost ultima datæ când am mai plecat într-o excursie care sæ
      însemne ceva pentru ei?
  6. Funcflioneazæ cæminul meu ca o maøinæ bine unsæ?
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  7. Când a fost ultima datæ când am mai lucrat cu copiii mei la o sarcinæ
       simplæ sau la un proiect special, aducându-le la cunoøtinflæ cæ apreciez
      eforturile lor?
  8. Ies din “cuøca” mea ca sæ întâmpin nevoile øi dorinflele copiilor mei?
  9. Cum sunt conversafliile cu copiii mei – vii øi interesante sau plictisitoare
      øi forflate?
10. Conduc în mod regulat închinarea în familie? Ce ar spune copiii mei:
      cæ abia aøteaptæ acest moment sau cæ le e groazæ de el?
11. Ce fac ca sæ-mi pregætesc copiii pentru viafla realæ – relaflii, ocupaflie,
      conducerea eficientæ a unui cæmin?

Cum se zidesc bærbafli
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Un prieten
pentru mine

Este un prieten care fline mai mult la tine decât un frate.
– Proverbe 18:24

Majoritatea bærbaflilor cu care am stat de vorbæ au avut mulfli prieteni
pe parcursul vieflii lor. Totuøi nu au gæsit niciodatæ acel prieten special,
prietenul care fline mai mult la tine decât un frate, aøa cum spune cartea
Proverbelor. Aceøti bærbafli sunt bærbafli puternici øi de treabæ, însæ în acest
aspect al vieflii lor, se simt goi deoarece în viafla lor nu existæ mæcar un
singur prieten de felul acesta. Mi-am pus câteva întrebæri în legæturæ cu
acest tip de prieten. Adesea m-am întrebat, ca øi mulfli dintre bærbaflii cu
care am vorbit, dacæ un astfel de prieten existæ cu adeværat. Øi dacæ existæ,
voi avea øi eu vreodatæ parte de unul? Abia când am mai înaintat în
vârstæ øi am fost capabil sæ privesc în urmæ, am început sæ înfleleg
adeværata dinamicæ a prieteniei dintre bærbafli în mijlocul valurilor
vieflii.

NEBUNATICII

Bill a fost primul meu prieten. Încæ îmi mai aduc aminte de cartierul
care constituia centrul vieflii mele la vârsta de 7 ani – South Sanders Street,
din Appleton, Wisconsin. Bill locuia pe partea cealaltæ a stræzii, cu trei
case mai jos. Nu-mi mai amintesc cum ne-am cunoscut, însæ Bill a devenit
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primul meu prieten adeværat. Ne plimbam împreunæ cu bicicletele sau cu
rolele, atunci când nu eram plecafli sæ exploræm locurile învecinate.

Casa lui Bill era pe colfl øi vizavi de casa lui era River View Country
Club. Era un club exclusivist cu un teren de golf bine îngrijit, însæ ce ne
interesa pe noi era acea parte a terenului respectiv pe care jucætorii de
golf rareori o observau – tufiøurile, pârâiaøele care sæpau øanfluri adânci,
râul øi buøtenii groøi împræøtiafli peste tot locul. Aici era o lume pe care
orice bæiat øi-ar fi dorit-o. Ne construiam cazemate în copaci øi ne jucam
ore întregi. Alfli prieteni ni se alæturau øi încæ îmi mai amintesc grupul
nostru de cinci – doi de Bill, doi de Jim øi un Butch mai singuratic, care
særea prin copaci ca Tarzan. Cum? Nu te-ai jucat niciodatæ de-a Tarzan?
Nici nu øtii câtæ distracflie ai pierdut. Aproape de cazemata noastræ din
copac, erau câfliva plopi tineri. Trei sau patru dintre noi sæream din
cazematæ în plopi øi ne cæflæram cât de sus puteam. Greutatea noastræ fæcea
ca flexibilul copac sæ se aplece pânæ la pæmânt. Atunci trei dintre noi
særeau jos din pom, care revenea în poziflia iniflialæ, purtându-l pe cel care
ræmânea în vârful lui într-o cælætorie extrem de palpitantæ.

Privind înapoi acum, îmi dau seama cæ era un joc foarte periculos.
Pærinflii noøtri nu øtiau ce facem, însæ nu este aceasta esenfla vieflii pentru
majoritatea bæieflilor? Fiorii pe care fli-i dæ pericolul øi spiritul de aventuræ
nu fac altceva decât sæ sporeascæ plæcerea activitæflii. Sunt atât de
recunoscætor cæ am crescut într-o vreme în care societatea încæ îøi mai
dædea seama cæ înotatul într-un iaz interzis sau, îndræznesc sæ spun,
“încælcarea” proprietæflii unui club privat de golf nu erau semne ale
delincvenflei juvenile, ci, pur øi simplu, expresia necugetatæ a unei copilærii
normale în toatæ exuberanfla ei.

Incapacitatea bæiefleascæ de a prevedea øi preveni problemele duce
adesea la consecinfle neaøteptate, iar eu nu am fæcut excepflie. De exemplu,
ori de câte ori puteam, prindeam broaøte din pârâiaøul de pe terenul de
golf øi la aduceam acasæ în acvariul meu provizoriu, fæcut dintr-o cædiflæ
de metal prevæzutæ cu un capac. Cu mare mândrie îmi supravegheam
imperiul, care numæra 14 broaøte de diferite mærimi. Cât de mult ar fi
putut creøte colecflia mea nu voi øti niciodatæ. Pentru cæ fie n-am pus bine
capacul, fie l-am læsat mai slab. Oricum, tatæl meu a dat peste evadafli
când cobora scærile pe întuneric øi a simflit corpul celui mai mare øi mai
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drag broscoi storcoøit între degetele lui de la picioare. A urmat, din câte
îmi aduc aminte, un moment educativ mai delicat øi aøa a luat sfârøit
colecflia mea de broaøte.

Da, bæieflilor le place pericolul. Pentru ei, e aproape ca sarea în mâncare
– adaugæ savoare oricærei situaflii. Asta reprezenta pentru noi terenul de
golf. Ne plæcea la nebunie sæ ne jucæm acolo, iar faptul cæ nu aveam voie,
fæcea sæ sporeascæ plæcerea. Oamenii care se ocupau cu întreflinerea lui ne
mai zæreau din când în când øi veneau sæ ne izgoneascæ. Atunci noi fugeam
cæ se ne ascundem øi, curând, începea un joc nou. Ei erau inamicii, iar noi
trebuia sæ scæpæm de ei.

Nu aveam nume pentru acei oameni, aøa cæ le ziceam “camionagiul”
øi “tractoristul”, dupæ vehiculele pe care le conduceau. Deveniseræ inamicul
aproape perfect – voiau mereu sæ scape de noi, însæ nu erau niciodatæ atât
de ræi sau de înfiorætori, încât sæ facæ sæ disparæ toatæ distracflia. Cred din
toatæ inima cæ unele dintre interacfliunile cu noi chiar le fæceau plæcere –
ca atunci când se furiøau în cazemata noastræ. Nu i-am descoperit decât
atunci când a fost prea târziu; când am dat peste ei, am fugit ca din puøcæ
øi ne-am croit drum în jos prin râpa sæpatæ de un pârâu, loc pe unde nu
mai fuseseræm niciodatæ. Cærarea noastræ era presæratæ cu mæræcini,
mæceøi øi cu acei scaiefli care fli se prind de haine øi în pær øi se dezlipesc
cu greu.

Îmi amintesc ce jalnic arætam când am ajuns pe celælalt mal al râpei,
scæpafli de urmæritorii noøtri: plini de noroi, de scaiefli, cu hainele rupte øi
zgârieturi peste tot, iar acei oameni stæteau pe partea cealaltæ øi râdeau de
se præpædeau. Probabil cæ mai râd øi acum când spun povestea asta, dar
noi nu le purtam picæ pentru victoria pe care o obflinuseræ.

Bill øi cu mine eram asemænætori – timizi øi un pic închiøi în noi înøine,
totuøi cu mintea numai la næzbâtii copilæreøti. Oricum, fæceam øi alte lucruri
împreunæ în afaræ de nebunii. Mergeam împreunæ la øcoalæ, ne jucam cu
mingea øi fæceam zmeie, ca alfli bæiefli. Am fost prieteni la cataramæ de la
vârsta de 7 ani pânæ pe la 14 ani, când pærinflii mei s-au hotærât sæ se mute
într-un nou cartier al oraøului. Nu prea l-am mai væzut pe Bill dupæ aceea.
La momentul respectiv nu am înfleles de ce, dar a ieøit din viafla mea – un
prieten drag, pierdut nu din cauza unei certe sau a unei neînflelegeri, ci din
cauza împrejurærilor.
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VRUM, VRUM

Viafla merge mai departe chiar atunci când suferim o pierdere. În noua
noastræ casæ, curând am fæcut cunoøtinflæ cu alt bæiat de vârsta mea, care
locuia vizavi. L-am remarcat prima datæ pe Mike când a demarat cu
motocicleta lui – o Honda de 175 cc. Asta mi-a atras atenflia pentru cæ eu
eram fericitul proprietar al unei Suzuki de 150 cc – prima mea motocicletæ.

Ne-am întâlnit într-o zi pe stradæ øi, în curând, cutreieram stræzile
împreunæ. Mergeam în Parcul de Stat High Cliff øi exploram toate
stræduflele dosnice. Ne plæcea sæ mergem pe aleile murdare din Parcul
Playman, unde ne ridicam pe o roatæ øi ne întreceam care putea sæ-øi flinæ
mai mult echilibrul. Eram aventurieri. Ne-am mai împrietenit cu alfli doi
tipi care aveau motociclete. Dick avea un Ducati, o ditamai motocicleta
veche øi zgomotoasæ. Nici nu cred cæ se mai fabricæ acel model. Jerry
avea o Harley Davidson. Ne întâlneam duminica øi plecam sæ exploræm
noi colfluri ale unei lumi care abia se deschidea în fafla noastræ acum, cæ
aveam motociclete. Ne opream la localul lui Murphy unde bægam monede
în tonomat, beam bere færæ alcool, stæteam de vorbæ øi, din când în când,
flirtam cu fetele. Mike øi cu mine mergeam împreunæ cu motocicletele la
øcoalæ øi, când am început sæ mæ întâlnesc cu Sally, o aøteptam amândoi
în stradæ øi o escortam pânæ la øcoalæ. A fost frumos în anii ’60, cu adeværat
niøte zile fericite. Însæ, curând, evenimentele au stricat øi aceste relaflii de
prietenie.

UPS!
Într-o zi, m-am nimerit în spatele unei eleve care fæcea øcoala de øoferi

øi care era, în mod evident, speriatæ de moarte øi foarte ezitantæ. Eu, ca de
obicei, eram græbit øi, prin urmare, o urmam de foarte aproape, când ea a
apæsat cu putere frâna la o trecere peste calea feratæ. Øtifli probabil cæ
frâna de picior la o motocicletæ este pentru roata din spate øi frâna de
mânæ este pentru cea din faflæ. Ei bine, panicat, am apæsat pe ambele frâne,
însæ piciorul mi-a alunecat de pe pedala de frânæ. Roata din faflæ s-a frânat,
iar eu am fost catapultat peste maøina ei øi am aterizat pe capotæ. Am avut
o senzaflie stranie, iar ea, de unde pânæ atunci era speriatæ, acum era de-a
dreptul terifiatæ. Nu am pæflit nimic øi, datoritæ faptului cæ, pe atunci,
motocicletele erau fæcute se reziste mai mult, nici motocicleta mea nu a
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pæflit nimic, cu excepflia câtorva zgârieturi, aøa cæ am plecat amândoi la
drum.

Am fost puflin zdruncinat, dar doar câteva minute. La urma urmei, am
raflionat eu, “Oricui i se poate întâmpla un accident”, øi lucrurile au mers
bine pânæ când am ieøit din nou cu motocicleta dupæ o ploaie. Din nou,
mæ græbeam øi nu pæstram distanfla corespunzætoare faflæ de maøina din
fafla mea, când un câine i-a ieøit în faflæ. Din nou, am apæsat cu putere pe
frâne, ca sæ evit coliziunea, însæ pe øoseaua umedæ, motocicleta mea a
derapat øi am fost nevoit sæ-i dau drumul, pentru cæ intra sub maøinæ.
Doar bara de protecflie, de care m-am flinut strâns, m-a împiedicat sæ nu
intru øi eu sub maøinæ dupæ motocicletæ. Una peste alta, am fost norocos
– foarte norocos – cæ toate pagubele s-au redus la câteva zgârieturi pe
motocicletæ øi alte câteva pe pielea mea.

Acum, ambele accidente s-au întâmplat, în esenflæ, din vina mea, cu
toate cæ poliflia nu a fost informatæ øi øoferii nu au pretins despægubiri.
Totuøi, aceste accidente mi-au afectat foarte puflin încrederea în mine
însumi. Pur øi simplu m-am hotærât sæ fiu mai atent pe viitor. Pærerea
mamei mele era diferitæ øi øi-a exprimat-o într-o dimineaflæ de duminicæ,
când voiam sæ mæ duc sæ mæ plimb puflin cu motocicleta înainte sæ mæ
întâlnesc cu bæieflii.

Pe când eu îmi luam la revedere de la ea, ea insista: “Fiule, pune-fli
casca de protecflie.”

“Hai, mamæ, nimeni nu poartæ aøa ceva.”
“Pune-fli casca sau dæ-mi cheile.”
Øtiam cæ vorbea serios, aøa cæ, ezitând, mi-am pus casca. O oræ mai

târziu, mæ întorceam în oraø øi mai aveam puflin timp la dispoziflie pânæ sæ
mæ întâlnesc cu bæieflii, aøa cæ m-am hotærât sæ mæ opresc la complexul de
birouri care se afla dupæ curba urmætoare, deoarece în spatele clædirii era
un mic eleøteu cu pæstrævi øi îmi plæcea sæ stau øi sæ privesc peisajul
liniøtitor. Am încetinit, pregætindu-mæ sæ fac dreapta în parcare.

Nu øtiam asta, dar se pare cæ nu eram singurul care credea cæ era o zi
superbæ pentru o plimbare cu motocicleta, øi un alt motociclist venea cu
vitezæ din spate, plænuind sæ mæ depæøeascæ prin dreapta mea! Am cotit
spre parcare exact când el ajunsese în dreptul meu øi ne-am izbit extrem
de spectaculos. Eu am fost aruncat în aer øi am luat curba cu capul înainte.
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Când am evaluat situaflia, am descoperit cæ, încæ o datæ, scæpasem de ræni
grave, însæ casca mea avea o cræpæturæ exact pe mijloc!

Dupæ acest incident, mama m-a convins sæ-mi vând motocicleta øi
sæ-mi iau o maøinæ. Am sfârøit într-un Chevrolet Impala negru, din 1960,
cu aripi mari pe capota din spate. Din moment ce nu mai aveam motocicletæ,
nu m-am mai potrivit cu grupul, aøa cæ nu ne-am mai væzut prea mult dupæ
aceea. Niciodatæ n-am putut sæ înfleleg cum pierderea unei motociclete a afectat
atât de mult prietenia noastræ, încât sæ moaræ pur øi simplu.

Pe atunci, lucram la o benzinærie a companiei Standard Oil øi mæ
ocupam cu alimentarea maøinilor de la pompæ øi cu reparaflii minore; acolo
l-am întâlnit pe Dave. Venea sæ alimenteze cu benzinæ atunci când termina
treaba la magazinul de materiale feroase øi am legat o prietenie. Într-o zi de
toamnæ, m-a întrebat dacæ aø vrea sæ merg la o vânætoare de cæprioare împreunæ
cu el. I-am spus cæ mi-ar face plæcere øi aøa s-a næscut o nouæ prietenie.

TEMERARII

Locul în care îi plæcea sæ meargæ la vânætoare era la 90 de minute
depærtare øi ca sæ ajungem acolo înainte de zorii zilei însemna sæ plecæm
din Appleton pe la 3 øi jumætate dimineafla. Am plecat devreme øi am
umblat toatæ ziua dupæ cerbul de doisprezece puncte din visurile noastre.
Apoi ne-am oprit la un local ca sæ luæm câfliva burgeri, niøte cartofi præjifli
øi câte un shake înainte sæ ne întoarcem acasæ. Apoi, am repetat isprava
peste câteva zile.

Am devenit prieteni la cataramæ. Vânam împreunæ, mergeam la
întâlnire în patru, fiecare cu prietena lui, øi ne întreceam cu maøinile care
pleacæ mai repede de pe loc. Pe atunci, eu aveam un Pontiac Lemans
decapotabil, iar Dave avea un Dodge Charger 440 cu cutie de viteze
HEMI-hertz. Erau maøini puternice, iar noi eram tineri, nesocotifli øi liberi.
În curând, ni s-a alæturat øi Tom cu al lui Pontiac Grand Prix. Era un
model 421 cu trei – exact, unu, douæ, trei carburatoare – øi era fenomenal
de rapidæ! Nicio altæ maøinæ nu se putea compara cu ea. Eram împreunæ
cu el când ne-am întrecut cu cineva care avea un Mustang 390. Am îngropat
acul kilometrajului la 220 km/h øi l-am læsat într-un nor de praf.

Mânafli de iluzia tinereascæ a imposibilitæflii de a muri, eram niøte
temerari færæ speranflæ. Odatæ, ne-am întrecut de la Shawano pânæ la
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Appleton, Wisconsin, vreo 70 de kilometri, iar cel care pierdea trebuia sæ
plæteascæ bæutura pentru tofli trei. Aveam cea mai înceatæ maøinæ, dar eram
hotærât sæ câøtig. Am depæøit o coloanæ de vreo 40 de maøini cu 160 km/
h. Abia dacæ am zærit maøina de poliflie în mijlocul coloanei, dar polifliøtii
voiau sæ træiascæ øi n-au cutezat sæ mæ urmæreascæ.

Aveam tot ce mi-aø fi putut dori: doi prieteni buni, o maøinæ rapidæ øi
o prietenæ dræguflæ. Apoi liceul s-a terminat øi fiecare dintre noi a trebuit
sæ se maturizeze. Eu m-am dus la facultate, Dave s-a angajat ucenic de
electrician la o turnætorie, iar Tom a plecat în armatæ. Nu prea ne-am mai
væzut dupæ aceea. Din când în când, drumurile ni se mai întâlnesc, dar
facultatea a pus punct prieteniei noastre. Încæ o datæ, m-am întrebat de ce
se întâmplæ acest lucru… însæ nu pentru mult timp.

BUM!
În facultate, m-am împrietenit cu colegii mei de cameræ øi am închiriat

o casæ cu patru dormitoare. Vreau sæ væ spun cæ, dacæ nu afli locuit împreunæ
cu patru colegi, dacæ nu afli încercat sæ gætifli, sæ facefli curæflenie øi sæ
spælafli rufele împreunæ cu patru colegi, afli pierdut o educaflie de o viaflæ
întreagæ. Nu ne-am plictisit niciodatæ!

Într-o searæ, tofli patru, Tom, John, Lynn øi cu mine, ne-am oprit sæ
luæm niøte gustæri în drum spre casæ. Dupæ cum avea sæ se dovedeascæ, au
fost un pic cam multe gustæri! Am comandat câteva pizza congelate. Fiind
primul care a intrat în casæ, am pornit cuptorul cu gaze, dar am uitat sæ øi
aprind focul. În schimb, m-am dus repede sus, la baie. Dupæ vreo cinci
minute, am simflit un miros puternic de gaz.

“John”, am strigat eu, “aprinde cuptorul æla!”
Ei bine, urmætorul lucru pe care l-am auzit a fost un mare B-U-M!

Întreaga casæ s-a clætinat din cauza exploziei, iar eu m-am repezit în jos
pe scæri, ca sæ descopær cæ John fusese aruncat de suflul exploziei în peretele
din fafla cuptorului. În mod miraculos, nu a fost rænit grav. Pærul îi era
uøor pârlit de la flæcæri øi se întreba ce se întâmplase cu el. Cuptorul era o
bombæ care aøtepta ca vreun nefericit sæ o declanøeze, iar faptul cæ scæpase
færæ sæ fie rænit pærea imposibil øi, prin urmare, amuzant – cel puflin în
starea noastræ de ebrietate! Râzând, l-am ajutat sæ se ridice, iar el a bægat
pizza la cuptor în timp ce desfæcea altæ bere. Când s-a fæcut pizza, ne-am
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aøezat sæ mâncæm, însæ aceea a fost cea mai groaznicæ pizza pe care am
mâncat-o vreodatæ. Øi ceilalfli erau de aceeaøi pærere. Ne-a luat ceva timp
pânæ sæ ne dæm seama cæ, dupæ experienfla prin care a trecut, John uitase
sæ dea la o parte ambalajul de plastic de pe pizza înainte sæ o bage la
cuptor.

Aceøtia au fost prietenii mei în timpul acelor ani speciali de facultate.
Tofli trei au fost prezenfli la nunta mea în 1972. Am fost primul din grup
care øi-a pus pirostriile øi, dupæ terminarea facultæflii, nu prea ne-am mai
væzut unul cu altul. John øi Lynn øi-au gæsit niøte soflii øi s-au cæsætorit,
dar nu øi Tom, care a murit în mod tragic la vreo 15 ani dupæ aceea. Ori de
câte ori ne întâlnim, retræim acele zile de glorie. Ne aducem aminte de
poveøtile øi aventurile noastre favorite, râdem mult de ce am træit împreunæ,
plângem puflin pentru ce am pierdut, în special pentru Tom, øi, la sfârøit,
ne dæm seama cæ am petrecut împreunæ un timp foarte special, o perioadæ
unicæ din viaflæ, în care inimile noastre au bætut ca una singuræ. Totuøi,
viafla a mers mai departe øi, cu ea, øi noi. Fiecare a început un capitol nou
al vieflii lui, care nu mai avea tangenfle cu vieflile celorlalfli.

CHIAR NICIUNA NU DUREAZÆ?
M-am întrebat de ce nu dureazæ mai mult aceste relaflii. De ce niciuna

dintre ele nu se pæstreazæ pentru totdeauna? Toate legæturile mele de
prietenie mi s-au pærut trecætoare, aøa cæ am început sæ-i întreb pe fraflii
mei, pe pærinflii mei, pe celelalte rude ale mele, pe colegii de serviciu øi pe
prieteni, øi fiecare mi-a povestit cum a legat prietenie cu cineva øi cum
s-au despærflit pe urmæ. Tofli aveau amintiri scumpe, însæ rareori aveau o
prietenie profundæ øi stabilæ cu cineva. Desigur, în majoritatea cazurilor,
încæ ne consideræm prieteni, încæ ne mai trimitem felicitæri de Cræciun
sau de aniversarea zilei de naøtere, încæ ne mai bucuræm de o întâlnire
întâmplætoare sau de un telefon mai rar, însæ fiecare a mers mai departe,
øi-a schimbat ocupafliile, interesele, hobbyurile øi chiar sistemul de credinfle,
dar, fæcând astfel, am pæræsit cæile vechi øi am îmbræfliøat lucruri noi.
Cumva, færæ ca mæcar sæ ne dæm seama, vechile prietenii se duc øi se
dezvoltæ altele noi.

Ar fi aproape imposibil sæ menflii toate prieteniile pe care ai avut
privilegiul sæ le dezvolfli încæ din copilærie. Nu e un raflionament care sæ
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explice pierderea prieteniilor, ci faptul concret cæ nu avem prea mult timp
pe care sæ-l investim în prietenii.

Isus poate cæ a avut doisprezece prieteni care au fost mai apropiafli de
El decât restul lumii, dar dintre aceøtia, doar Petru, Iacov øi Ioan au fost
într-adevær cei mai buni prieteni ai Lui. Se pare cæ nici chiar Domnul
nostru, atunci când a fost constrâns de firea omeneascæ, nu a reuøit sæ
menflinæ doisprezece prietenii “strânse”.

Privind în urmæ, aceøtia au fost bæieflii pe care i-am socotit prieteni:
amicii mei din copilærie, Bill, Butch, Jimmy, Bill; bæieflii din grupul de
motocicliøti, Mike, Dick øi Jerry, prietenii mei la cataramæ de mai târziu,
din liceu, Dave øi Tom; colegii mei de cameræ din facultate, John, Tom øi
Lynn. Sunt doisprezece în total, dar aici nu intræ tofli bæieflii cu care am
fost prieten ocazional la cercetaøi, la sport øi la øcoalæ. Sæ nu uitæm nici de
cele câteva fete cu care m-am întâlnit înainte de Sally!

Însæ asta a fost doar în tinerefle. Mai târziu, au fost Paul øi Ethel, cele
douæ persoane minunate care mi-au pus Biblia în mânæ. Viafla mea s-a
schimbat pe mæsuræ ce L-am cunoscut pe Dumnezeu øi, când am renunflat
la petreceri øi la bæuturæ, am intrat în relaflie cu o mulflime de alfli oameni
interesanfli. A fost Gary, care a devenit amicul meu de vânætoare øi de
mers în excursii, øi câteva cupluri: Mike øi Annette, Tom øi Lana, Chuck
øi Mary øi, desigur, Bill øi Eleanor. Câfliva pastori mi-au devenit prieteni
buni – Bob, Jim, Dan, Vern øi Jerry. Însæ cum aø putea sæ menflin relaflii de
prietenie – de prietenie strânsæ – cu vreo 50 de oameni împræøtiafli peste
tot prin flaræ?

PEISAJE SCHIMBÆTOARE

Deci, unde vreau sæ ajung cu asta? Pur øi simplu vreau sæ væ spun cæ
am descoperit cæ sunt trei tipuri de prieteni. În primul rând, sunt prieteni
sezonieri, cum a fost primul meu prieten, Bill. Am fost amici de cartier
atât timp cât am locuit aproape unul de celælalt. Prietenii mei din facultate
au fost prieteni sezonieri. Ne bucuræm de “sezon”, de perioada din viaflæ
care a fæcut sæ ne întâlnim. Nu sunt prietenii rele. Sunt legate cu oameni
de treabæ, oameni buni. Dar viafla se schimbæ, prietenii se schimbæ øi noi
mergem mai departe. Asta nu-i înjoseøte pe oamenii cu care am fost
prieteni. Nu, pentru cæ viafla noastræ a fost îmbogæflitæ øi modelatæ de cei
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care au petrecut acest “sezon” cu noi, iar noi purtæm în fiinfla noastræ nu
doar amintiri, ci chiar esenfla lucrurilor pe care le-am câøtigat, învæflat øi
træit cu øi prin intermediul lor.

În al doilea rând, sunt prieteni dintr-un motiv anume. Prietenul meu
motociclist, Mike, a fost un astfel de prieten. Interesele noastre comune
sunt cele ce ne-au adus împreunæ. Astæzi mæ îndoiesc cæ vreunul dintre
noi mai cutreieræ încæ aleile din Parcul de Stat High Cliff. Motivul pentru
care am închegat relaflia a dispærut. Acelaøi lucru e valabil øi în dreptul lui
Dave, sau al lui Tom, cu maøinile noastre puternice. Niciunul dintre noi
nu mai iese sæ agafle fete sau sæ bea ca un neghiob. Încæ mæ mai întâlnesc
cu Tom din când în când. Are propriul centru de vânzæri auto øi fie ne
aducem aminte de vremurile de demult, fie ieøim în oraø sæ mâncæm. Încæ
ne mai trimitem felicitæri de Cræciun øi a ræmas încæ o persoanæ dragæ mie
øi, într-un anumit sens, un prieten, însæ în mare parte, în viafla amândurora,
prietenia noastræ øi-a îndeplinit scopul. Motivul care a adus-o la existenflæ
a dispærut øi s-au format noi viefli. Fiecare dintre noi este ca o plajæ erodatæ
de valuri, furtuni øi vânt. Fiecare schimbare, oricât de micæ ar fi, ne
modificæ peisajul an de an, pânæ când se petrec schimbæri dramatice. Mi
se încælzeøte inima când mæ gândesc la perioadele de timp øi la motivele
care au stat la baza prieteniilor mele, datoritæ tuturor influenflelor pe care
prietenii le-au adus în viafla mea. Unii m-au fæcut o persoanæ mai bunæ.
Alflii m-au implicat în mai multe næzbâtii. Unii m-au væzut într-o perioadæ
de dezvoltare. Alflii au fost pur øi simplu acolo, træind în acelaøi timp øi
aceleaøi situaflii de viaflæ, øi am fost binecuvântafli reciproc sæ cælætorim
pentru un timp împreunæ. Am învæflat prea târziu în viaflæ, aøa cum tindem
sæ facem noi, oamenii, cæ pot sæ prefluiesc øi sæ savurez fiecare etapæ,
fiecare val, fiecare cælætorie a vieflii øi fiecare persoanæ intratæ în viafla
mea, pe care o pot numi prieten.

DORINfiA MEA CEA MAI PROFUNDÆ

Dar cum ræmâne cu acel prieten special, despre care Biblia afirmæ cæ
fline mai mult la noi decât un frate?60 “Prietenul adeværat [care] iubeøte
oricând”61, prietenul care este alæturi de tine atunci când treci prin

60 Vezi Proverbe 18:24.
61 Proverbe 17:17.
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nenorociri sau când ai succese øi care nu este schimbat de niciuna dintre
aceste situaflii? Cum ræmâne cu acel cineva a cærui inimæ este în armonie
cu a mea øi care nu a intrat în viafla mea doar pentru un “sezon” sau dintr-un
motiv anume, ci este întotdeauna acolo, indiferent dacæ mi se schimbæ
sistemul de credinfle sau dacæ nu mai avem activitæfli în comun, acel cineva
care este într-adevær mai apropiat de noi decât un frate?

Mæ întrebam dacæ aveam sæ gæsesc vreodatæ un astfel de prieten, øi nu
l-am gæsit pânæ pe la vreo 40 de ani. Pentru mulfli dintre noi, aceastæ dorinflæ
dupæ un “prieten pentru totdeauna” ræmâne un vis neîmplinit, care ne
scapæ mereu. Chiar øi Domnul øi Mântuitorul nostru a descoperit, atunci
când a venit criza, cæ nu numai prietenii Lui L-au pæræsit, ci chiar øi cei
mai apropiafli dintre cei apropiafli. Petru s-a lepædat de El! La sfârøit, a
ræmas singur! Sæ nu fii øocat sau uluit dacæ, la sfârøitul vieflii, nu va fi
niciun prieten care sæ flinæ mai mult la tine decât un frate. Isus, Ioan
Botezætorul, Elisei, Daniel, Isaia, Ieremia, Moise øi Iosif – în viafla niciunuia
nu a existat un asemenea prieten.

Însæ puflini, foarte puflini, au gæsit asemenea prieteni. Pavel l-a avut pe
Luca, care, chiar øi atunci când Pavel a fost întemniflat, i-a stat tot timpul
alæturi, având grijæ de bunæstarea øi sænætatea lui. David l-a avut pe Ionatan,
care øi-a sacrificat coroana øi viitorul pentru el. În timpurile  nebiblice,
Luther l-a avut pe Melanchton, iar John Wesley l-a avut pe fratele sæu,
Charles. Suntem cu adeværat fericifli dacæ gæsim unul la fel.

Examinând-mi propria viaflæ øi inimæ în timp ce scriu acest capitol,
trebuie sæ spun cæ soflia mea îmi este cel mai intim prieten. Spun asta nu
din principiul cæ soflia ar trebui sæ-i fie cel mai apropiat prieten soflului ei,
ci pentru cæ acesta este adeværul. Aø fi gata sæ mor pe loc pentru ea. Cu
toate acestea, ræmâne în inima omului – cel puflin în inima bærbatului care
scrie aceastæ carte – dorinfla de a avea pe cineva cu care sæ moaræ, alæturi
de care sæ moaræ… un alt bærbat, un suflet pereche cæruia sæ-i împærtæøesc
scopul meu în viaflæ, direcflia pe care mi-a arætat-o Dumnezeu, hotærârea øi
dorinflele mele.

SUFLETE PERECHE

Când m-am mutat în sælbæticie, am læsat în urmæ tot ce cunoscusem,
inclusiv pe prietenii mei. Nu mæ aøteptam sæ gæsesc acel prieten adeværat
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øi loial în foarte puflin populatul North Fork. Totuøi, dacæ e ceva ce am
învæflat despre Dumnezeul cæruia Îi slujesc, este aceea cæ El este Dumnezeul
imposibilului. În marea Lui înflelepciune, a adus un prieten în viafla mea
øi, fæcând astfel, mi-a adus o prietenie care mæ împlinea în atât de multe øi
diverse feluri, încât a devenit unicæ în experienfla mea.

Acest om a îmbræfliøat din toatæ inima aceleaøi dorinfle pentru familia
lui pe care le aveam øi eu pentru a mea. S-a luptat cu multe dintre luptele
øi eøecurile personale cu care m-am luptat øi eu. Împreunæ, puteam vorbi
de lucruri pe care nimeni altcineva nu le înflelegea, de bætælii spirituale în
care nimeni nu øtia cæ ne angajaseræm. Ne-am distrat împreunæ øi am træit
niøte aventuri mærefle – unele pline de pericole, ca atunci când prietenul
meu aproape cæ a murit pe un versant de munte sau atunci când amândoi
am avut o hipotermie gravæ dupæ un accident de canoe într-o apæ extrem
de rece. Aceste lucruri ne-au legat inimile una de alta, øi, în timp, am
început sæ øi lucræm împreunæ, învæflându-i pe alflii chiar acele lucruri pe
care le învæflaseræm noi în timp ce ne stræduiam din greu sæ ne refacem
cæsniciile øi familiile.

Asta nu înseamnæ cæ exista o armonie perfectæ între noi sau cæ
întotdeauna vedeam lucrurile în acelaøi fel, pentru cæ, în anumite aspecte,
cu siguranflæ nu era aøa. De fapt, ar fi cel mai ciudat lucru sæ gæseøti pe
cineva cu care sæ fii total de acord în privinfla oricærei probleme, dar noi
eram hotærâfli sæ ne acordæm unul altuia libertatea de a-L urma pe
Dumnezeu aøa cum ne dicta conøtiinfla; în acest fel, încurajându-ne unul
pe altul în umblarea noastræ individualæ cu Dumnezeu, ne-am bucurat de
mulfli ani de muncit împreunæ, de socializat unul cu altul øi, mai mult
decât toate, de crescut împreunæ. Pe mæsuræ ce fæceam tot mai multe lucruri
împreunæ, familiile noastre se loveau de aspecte în care erau diferenfle
sincere de opinie – nu cu privire la aspecte legate de mântuire, ci la cele
legate de aplicarea zilnicæ a creøtinismului în cæmin øi în societate.

De exemplu, familiei mele îi fæcea plæcere sæ citeascæ o serie de volume
cu povestiri din naturæ øi considera cæ sunt cærfli ziditoare de caracter. Am
fost puflini surprinøi atunci când familia prietenului meu a avut obiecflii
vizavi de aceste cærfli, pentru cæ autorul folosea personificarea pentru a
portretiza personajele animaliere din povestiri. Nu vreau sæ discut aici
cine are dreptate în aceastæ chestiune. Pentru ei, ea constituia o problemæ.
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Nu am cæzut de acord în privinfla acesteia øi nici în privinfla altor câteva
probleme care nu flineau de moralitate.

ÎNDOIELI DERANJANTE

Micile tulburæri øi certuri au început sæ coacæ øi înclinaflia mea naturalæ
a fost sæ cred cæ prietenul meu este prea rigid sau prea conservator, în
timp ce el era înclinat sæ mæ vadæ ca prea liberal, prea înclinat spre
compromis. Aproape imperceptibil, atitudinile s-au schimbat. Ei pur øi
simplu nu înflelegeau de ce noi nu vedeam îngrijorarea justificatæ a lor øi
viceversa; øi dintr-odatæ, de unde mai înainte ne încurajam  întotdeauna
unii pe alflii, acum a încolflit o micæ sæmânflæ de îndoialæ øi de îngrijorare
cu privire la ceilalfli øi la creøterea lor spiritualæ. Când acest lucru se
întâmplæ de mai multe ori, pe marginea mai multor probleme, începi sæ te
vezi cu celælalt mai rar, øi când o faci, o faci cu teama cæ vefli ajunge la un
nou conflict.

Acum, cred cæ e posibil ca creøtinii sinceri sæ judece diferit un anumit
aspect øi totuøi sæ ræmânæ creøtini sinceri. Totuøi, nu cred cæ vreunul dintre
noi are dreptul sau datoria datæ lui de Dumnezeu de a le dicta altora ce sæ
facæ sau ce sæ nu facæ în probleme care nu flin direct de mântuire. Mai
mult, asemenea conflicte se nasc în cercurile creøtine practic în orice
domeniu de viaflæ: îmbræcæminte, distracflii, mâncare, versiuni ale Bibliei,
teologie, filozofie, stil de predicare øi de închinare, muzicæ øi chiar
ornamente.

Soluflia în aceste situaflii nu este ruperea relafliilor. Ci trebuie, mai
degrabæ, sæ petrecem timp suficient unii cu alflii øi sæ le permitem celorlalfli
libertatea de a nu fi de acord asupra problemelor care nu flin de moralitate.
Trebuie sæ ne acordæm unii altora timp pentru a creøte în înflelegerea
problemei, amintindu-ne, în acelaøi timp, de valorile øi idealurile comune
care ne-au adus împreunæ la început. Când se întâmplæ acest lucru, putem
din nou sæ ne încurajæm unii pe alflii øi sæ læsæm aspectele asupra cærora nu
cædem de acord în seama lui Dumnezeu. În cazul nostru totuøi, chiar atunci
când relaflia noastræ era din ce în ce mai afectatæ de conflicte minore øi
avea nevoie de un timp investit unii în alflii, nevoile unei lucræri în creøtere
limitau din ce în ce mai mult acel timp.
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Când ne întâlneam, afacerile cereau sæ le dæm atenflie øi camaraderia
de care ne bucuraseræm timp de atât de mulfli ani dispærea încet-încet.
Conflictele stæteau gata sæ izbucneascæ øi, când eforturile de a le rezolva
au eøuat, am comis marea greøealæ de a le læsa nerezolvate, sperând poate
cæ aveau sæ se rezolve de la sine.

PRIETEN SAU PRIETEN-DUØMAN62?
În mod ironic, buba a spart într-un domeniu în care mulfli au avut, în

mod onest, lupte de dus: autoritatea ultimæ asupra vieflilor tinerelor øi
tinerilor noøtri în alegerea unui/unei partener(e) de viaflæ. Unii cred cæ
dupæ ce le dau sfaturi øi îi învaflæ, tinerii sunt liberi înaintea lui Dumnezeu
øi înaintea oamenilor sæ decidæ cu cine øi când sæ se cæsætoreascæ. Alflii
cred cæ færæ permisiunea pærinflilor, tinerii nu sunt liberi sæ se cæsætoreascæ.

Indiferent ce pærere avefli despre aceastæ problemæ oarecum spinoasæ,
atitudinile, abordærile øi acfliunile care au urmat sunt cele care au adus
potopul de ræni øi durere care a înecat relaflia noastræ.

Odatæ ce una dintre pærfli face aceøti paøi, este pregætitæ calea pentru
apariflia concurenflei meschine între cele douæ pærfli în ce priveøte pærerile
øi influenfla asupra altora. Aceastæ concurenflæ nenorocitæ aplicæ de obicei
lovitura finalæ prieteniei.

Îmi este imposibil sæ evaluez motivele prietenului meu øi nu pretind
cæ înfleleg pe deplin acfliunile sale. Mæ voi rezuma doar la a spune cæ el,
împreunæ cu alfli câfliva, s-au lansat curând într-o serie de acfliuni care
mi-au produs extrem de multæ durere mie øi familiei mele – øi, în plus, au
încælcat øi regula de aur a prieteniei, care spune astfel: “Dacæ fratele tæu a
pæcætuit împotriva ta, du-te øi mustræ-l între tine øi el singur. Dacæ te ascultæ,
ai câøtigat pe fratele tæu.”63

Multe persoane m-au rugat sæ detaliez acfliunile prietenului meu, dar
eu am refuzat s-o fac, motivându-mi refuzul prin faptul cæ cei care trebuie
sæ øtie øi care sunt implicafli cunosc deja faptele. Cred cæ prietenul meu a
acflionat într-un mod pe care el l-a crezut cel mai bun din perspectiva lui.
Oricum, cum am perceput eu comportamentul lui este o cu totul altæ

62 În englezæ, frienemy (o combinaflie între friend, “prieten” øi enemy, “duøman”) este acea
   persoanæ care îfli este øi prieten øi duøman, sau acel prieten care te pæræseøte la greu (n.tr.).
63 Matei 18:15.
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problemæ. Deøi pot doar sæ fac presupuneri cu privire la motivele lui, øtiu
prin ce am trecut eu øi, pentru mine, acfliunile lui au fost o trædare
monstruoasæ a tot ceea ce am crezut cândva cæ ne era drag. Prietenul meu,
confidentul meu øi partenerul meu în lucrare s-a întors împotriva mea.
Poate a crezut cæ nu mai are altæ opfliune. Poate a crezut cæ face doar ce e
bine în opinia lui. Totuøi, eu am perceput acfliunile lui ca pe o vânzare a
relafliei noastre. A deformat principiile libertæflii religioase øi individualitæflii
care îmi erau atât de dragi pentru a da impresia cæ eu o apucasem pe cæi
greøite. Cel care, cândva, era de partea mea, a devenit acuzatorul meu.
Prietenul meu mi-a devenit prieten-duøman.

O, nu am cuvinte potrivite ca sæ transmit durerea acestei situaflii!
Sentimentele de supærare care inundæ sufletul omenesc sunt atât de
apæsætoare, încât pot face pe cineva sæ se îmbolnæveascæ fizic. Bænuiesc
cæ unii dintre dumneavoastræ îmi înfleleg agonia. Dacæ afli træit-o, mæ
înflelegefli! Viafla nu este întotdeauna corectæ. Moise øi-a avut trædætorii în
persoana lui Core, Datan øi Abiram øi în fratele øi sora lui dragæ; Iosif a
fost trædat øi vândut de fraflii sæi; øi Isus l-a avut pe Iuda. Dacæ afli gustat
aceeaøi trædare amaræ, suntefli într-o companie selectæ. Am ajuns sæ înfleleg cæ
Dumnezeu poate rezolva definitiv orice situaflie, oricât de dificilæ ar fi. Asta a
fæcut El pentru mine în timpul acestei perioade întunecate din viafla mea.

În agonia mea, într-o noapte, târziu, am compus aceastæ poezie pe
când îmi værsam sufletul înaintea lui Dumnezeu.

“Niciun prieten pentru mine?”

Doamne, Tu m-ai chemat øi eu am ræspuns.
Tu mi-ai spus: “Lasæ-fli flara pentru mine,
Lasæ-fli afacerea, lasæ-fli prietenii.”
Eu am ræspuns: “Doamne, nu voi avea niciun prieten pentru mine.”

Doamne, Tu mi-ai spus: “Fæ-mæ Domnul vieflii tale,
Centrul cæsniciei tale,
Nucleul familiei tale.”
“Da, Doamne, dar ce-ai zice øi de un prieten pentru mine?”
Doamne, m-ai chemat sæ le împærtæøesc øi altora Vestea Bunæ,
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Sæ-i aduc în casa mea,
Sæ-i învæfl cæile tale,
Sæ ajut poporul Tæu sæ creascæ.
“Da, Doamne, dar nu am niciun prieten pentru mine!”

Doamne, mi-ai cerut sæ-mi las pustietatea muntoasæ,
Sæ-mi dau viafla pentru poporul Tæu,
Sæ predic mesajul Tæu,
Sæ reformez mulflimile Tale.
“Dar, Doamne, totuøi… niciun prieten pentru mine?”

Doamne, programul tæu a funcflionat.
Poporul Tæu se întoarce la tine,
Cæsniciile sunt vindecate.
Familiile ræspund.
“Doamne, cum se face cæ nu existæ un prieten øi pentru mine?”

“Jim, am cælcat strugurii în teasc singur
Øi nu a fost nimeni alæturi de Mine.
Am vindecat bolnavii, le-am deschis ochii orbilor,
Am vindecat leproøii øi am eliberat robii,
Øi mæ întrebam de ce nu era nimeni alæturi de mine!

“Dar, Doamne, nu existæ niciun prieten pentru mine?”
“Jim, ce zici de Mine?”

LUMINÆ ÎN ÎNTUNERIC

Mi-a adus mângâiere sæ øtiu cæ Domnul va fi Prietenul meu pentru
totdeauna, cæ nu mæ va træda. Dar Dumnezeu nu s-a oprit aici. A mers øi
mai departe øi mi-a oferit exact persoana de care aveam nevoie atunci.
Acest prieten îi cunoøtea pe tofli cei care erau implicafli. A înfleles
împrejurærile speciale øi, când l-am sunat, a venit. A fost alæturi de mine
cât au flinut procesele øi atunci când ceilalfli m-au abandonat. M-a ajutat sæ
trec peste bârfe, peste aluziile ræutæcioase, peste informærile greøite, peste
zvonuri øi peste portretizærile false. A devenit adeværatul prieten de suflet.

Un prieten pentru mine
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Tocmai când Îi mulflumeam lui Dumnezeu pentru un prieten, El mi-a
trimis zece! Zece bærbafli s-au ivit pentru a sta alæturi de mine în acest
moment de crizæ. S-au aliat cu mine atunci când lucrurile nu arætau deloc
bine; când din punctul de vedere al lumii, o astfel de legæturæ le-ar aduce
numai ruøine. Fæcând astfel, m-au învæflat multe despre prietenie, despre a
fi alæturi la bine øi la ræu, despre a fi alæturi… punct! Cei care flin cu
adeværat la tine ræsar în mijlocul tristeflii, exact atunci când prietenii faløi
îøi dau arama pe faflæ.

Am ajuns sæ înfleleg cæ Dumnezeu a permis ca viafla øi prieteniile mele
sæ fie cernute prin sita necazurilor, øi în aceøti zece bærbafli am gæsit prietenii
în fafla cærora sæ-mi dezvælui sufletul øi care, cooperând cu Domnul øi
Salvatorul meu, sæ mæ susflinæ. Ei m-au ajutat, dar nu atacându-i pe foøtii
mei prieteni. De fapt, s-au încurajat reciproc împotriva unei astfel de ispite,
pentru cæ erau bærbafli cu principii. Loialitatea lor nu putea fi pusæ la
îndoialæ, dar se reflineau de la a-øi exprima propriile pæreri øi mæ atenflionau
dacæ ei credeau cæ greøesc. S-au dat în mod altruist pe ei înøiøi øi au purtat
alæturi de mine povara mea de durere. Au fost curajoøi în fafla aparentei
înfrângeri. Au fost sensibili øi nu s-au temut sæ fie vulnerabili. Afecfliunea
lor liber împærtæøitæ a fost ca un balsam vindecætor pentru mine. Dar, mai
presus de orice, ei aveau aceleaøi valori ca øi mine. Aceøti zece bærbafli
s-au dovedit demni de încrederea øi afecfliunea mea.

Øi fiii mei, Matthew øi Andrew, s-au dovedit acum a fi bærbafli, o
sursæ inepuizabilæ de inspiraflie øi de curaj principial. În ciuda tuturor
atacurilor la persoana lor, ei nu au cæutat sæ se ræzbune sau sæ împroaøte
cu noroi.

CEL MAI BUN LUCRU ÎN CEL MAI URÂT MOD POSIBIL

La momentul în care scriu aceastæ carte, au trecut mai mult de patru
ani de când prietenia noastræ s-a dizolvat øi, recent, am fost rugat sæ rezum
aceastæ perioadæ întunecatæ din viafla mea. Pot spune cu mâna pe inimæ cæ
a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodatæ în cel mai urât mod
posibil. Ræul sævârøit împotriva noastræ, Dumnezeu l-a folosit pentru binele
nostru. Astfel de experienfle fie te întæresc în Hristos, fie te zdrobesc. Dacæ
acestui foc al nenorocirilor îi este permis sæ-øi facæ lucrarea, zgura din
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caracterul tæu – adicæ impuritæflile – este arsæ, læsând loc unui caracter
curat ca aurul.64

Hristos a fost trædat de douæ ori în noaptea în care a fost arestat øi
judecat – o datæ de Iuda øi o datæ de Petru. Inima lui Hristos a fost umplutæ
de dragoste pentru cei doi bærbafli. Cum ar fi putut El sæ renunfle la oricare
dintre ei? Unul dintre ei a îndepærtat pentru totdeauna orice posibilitate de
reconciliere. Celælalt a fost prins din nou în lanflurile celei mai apropiate
prietenii. E posibil acest lucru. Aøa sper øi eu cæ se va întâmpla undeva,
cândva, cu aceastæ prietenie pe care am pierdut-o. Doar timpul va putea spune
dacæ vom mai fi din nou prieteni apropiafli; dedic acest capitol celui care a
fost “un prieten pentru mine” øi care, dacæ vrea, poate sæ devinæ din nou.

CAPITOLUL 11
UN PRIETEN PENTRU MINE

Întrebæri pentru introspecflie sau pentru discuflii de grup

1. Privind în urmæ în viafla mea, ce tipuri de prietenie identific?
a.Prieteni sezonieri
b.Prieteni pentru un motiv anume
c.Prietenii profunde, de duratæ

2. Atunci când nu sunt de acord cu un prieten, mæ duc sæ-l mustru între
    patru ochi?
3. Las eu conflicte nerezolvate?
4. Sunt eu capabil sæ îmi exprim dezacordul într-un mod plæcut?
5. Sunt eu capabil sæ prefluiesc øi sæ respect diferenflele de opinie ale
    prietenului meu?
6. Îi dau eu libertatea de a creøte în Dumnezeu în modul sæu unic?
7. Dacæ o relaflie se destramæ, îi pæstrez eu reputaflia prietenului meu intactæ
    în timp ce caut soluflii?
8. Ce modalitæfli de a îmbunætæfli sau repara o prietenie, modalitæfli inspirate
    de Dumnezeu, îmi vin în minte?
9. Ce fel de prieten ar spune ceilalfli cæ sunt eu?

64 Vezi Iov 23:10; 28:1.

Un prieten pentru mine
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SECfiIUNEA A III-A

Învinge lucrurile
care te înving

Nici un bærbat care crede în Dumnezeu nu trebuie sæ se teamæ de
lucrurile care îl înving!

CAPITOLUL 12
DISCUTÂND DESPRE TABU-URI

CAPITOLUL 13
PRIORITÆfiI ÎNCURCATE

CAPITOLUL 14
BÆRBAfiI PUTERNICI
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Discutând despre
tabu-uri

Cine îøi ascunde færædelegile nu propæøeøte, dar cine le mærturiseøte øi se lasæ
de ele capætæ îndurare. – Proverbe 28:13

“Jim, am avut o experienflæ tulburætoare, pe care vreau sæ fli-o
împærtæøesc”, mi-a spus la telefon Bill, un angajat de la o universitate
creøtinæ. “Dupæ cum øtii, treaba mea este sæ am grijæ de accesul la internet
în cadrul universitæflii øi, de curând, am instalat un program care
monitorizeazæ folosirea pornografiei pe web. Nu m-am aøteptat sæ gæsesc
prea multæ, aøa cæ am ræmas înmærmurit când programul mi-a arætat cæ o
treime dintre studenfli accesau site-uri pornografice în mod regulat. Øi
unii dintre aceøti studenfli se pregæteau sæ devinæ pastori. Dar am fost øi
mai alarmat când am descoperit cæ acelaøi lucru îl fæceau øi câfliva membri
ai facultæflii, dintre care unii erau øefi de departamente! Acum, nu vorbesc
despre accesul involuntar la un site timp de câteva secunde, pentru cæ
acesta este inevitabil în timpul navigærii pe internet într-un mediu færæ
restricflii. Aceøti bærbafli îøi petreceau o bucatæ semnificativæ din timpul
petrecut on-line uitându-se la pornografie – unii øi câte 25 de ore pe
sæptæmânæ!”

“Ce ai fæcut?”, l-am întrebat.
“Am mers la preøedintele universitæflii.”
“Øi care a fost reacflia lui?”
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“S-a îngrozit.”
“Îmi dau seama.”
“O, nu de cei care greøiseræ, ci de mine. M-a interogat timp de trei ore

ca sæ vadæ ce pusesem la cale øi mi-a spus cæ trebuia sæ încetez
monitorizarea øi sæ nu o mai încep vreodatæ. Mai mult, trebuia sæ distrug
orice dovezi furnizate de violarea de cætre mine a intimitæflii persoanelor
în cauzæ øi, dacæ spuneam cuiva despre asta, aveam sæ dispar de acolo!”

Prietenul meu nu e singurul care a fæcut o astfel de descoperire. Sunt
sigur cæ managerii de sisteme informatice de la majoritatea companiilor
ar putea spune poveøti similare, însæ ce face povestea atât de tragicæ este
faptul cæ ea s-a petrecut la o universitate creøtinæ. În cartea sa, Ræzboaiele
secrete ale bærbaflilor65, Patrick Means dezvæluie un sondaj confidenflial
printre pastorii evanghelici øi liderii laici de biserici. 64% dintre aceøti
lideri creøtini au confirmat faptul cæ se luptæ cu dependenfla sexualæ,
incluzându-se aici pornografia, masturbarea devenitæ viciu sau alte
activitæfli sexuale secrete.

CE A FÆCUT DUMNEZEU E BINE!
Dumnezeu a avut un scop atunci când i-a fæcut pe bærbafli masculini.

El a pus în bærbat instincte caracteristice, care sæ-l motiveze sæ fie
susflinætorul øi protectorul familiei sale, punând nevoile membrilor ei mai
presus de nevoile lui. Curajul sæu, integritatea sa øi scopul sæu în viaflæ,
combinate cu dragoste adeværatæ îl fac capabil sæ realizeze o legæturæ
emoflionalæ sænætoasæ cu soflia øi cu copiii sæi. Apogeul afecfliunii sale
neegoiste este atins atunci când se uneøte fizic cu soflia sa într-o atmosferæ
de cælduræ, acceptare øi intimitate. Ce a creat Dumnezeu este frumos,
curat øi sfânt, iar El se bucuræ de aceastæ relaflie.

Dumnezeu a fæcut ca intimitatea fizicæ sæ funcflioneze bine într-un
singur context. Acel context este angajamentul øi dragostea cæsætoriei dintre
un bærbat øi o femeie.66 Exprimarea sexualæ în orice alt context este
pæcætoasæ øi ne separæ atât de Dumnezeu, cât øi de cei dragi.67 Sæ fie aøa

65 Patrick Means, Men’s Secret Wars [Ræzboaiele secrete ale bærbaflilor], Grand Rapids,
   Mich.: Fleming H. Revell, 1999.
66 Vezi Geneza 2:24, 25; Evrei 13:4; 1 Corinteni 7:7-9.
67 Vezi 1 Corinteni 6:13-20; 1 Petru 2:11; Romani 1:24-32; Isaia 59:1, 2.
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din cauzæ cæ Dumnezeu este îngust la minte sau rigid în concepflii? Nu
mai mult decât este constructorul de automobile care îfli recomandæ sæ
alimentezi doar cu benzinæ færæ plumb. Dacæ ai fæcut vreodatæ greøeala sæ
alimentezi cu motorinæ sau cu benzinæ cu plumb, øtii cæ nu merge. Motorul
începe sæ scoatæ fum, sæ trosneascæ øi sæ dea rateuri. Nu merge liniøtit aøa
cum ar trebui.

Chiar øi aøa, oamenii nu “funcflioneazæ” bine færæ a avea o relaflie
iubitoare cu Dumnezeu øi cu ceilalfli. Duømanul nostru ne oferæ totdeauna
substitute, øi pofta senzualæ este una dintre contrafacerile dragostei.

ATACAfiI

Problema este cæ poftele senzuale în suflet sunt ca motorina într-un
motor care funcflioneazæ cu benzinæ færæ plumb. Ele îfli fac viafla sæ scoatæ
fum, sæ trosneascæ øi sæ dea rateuri. Distrug din interior tot ceea ce are cu
adeværat valoare. Încæ nu am întâlnit bærbatul a cærui viaflæ sæ funcflioneze
bine cu pofte senzuale. Atunci când impulsurile sexuale sunt væzute ca o
nevoie care trebuie satisfæcutæ, ele devin un idol. Devin o prioritate, în
fafla celorlalte impulsuri. Îl fac pe un bærbat sæ abuzeze de corpul lui sau
sæ-øi sacrifice soflia – sau, øi mai ræu, copiii – pe altarul poftelor pæcætoase.
Dupæ toate astea, poftele senzuale nu numai cæ nu reuøesc sæ ofere
satisfacflia promisæ, dar, mai mult ca sigur, distrug lucrul de care este
nevoie – un mediu sigur, cu relaflii pline de dragoste øi de siguranflæ. Ceea
ce Dumnezeu a intenflionat sæ fie frumos devine diform, urât øi distructiv.

În loc sæ gæseascæ satisfacflie, bærbatul gæseøte ruøine. Se ascunde. Se
izoleazæ. Nu va îndræzni sæ admitæ cæ se luptæ cu aceste lucruri din cauza
stigmatului pe care simte cæ-l poartæ. Instinctul pe care Dumnezeu l-a pus
în el pentru a-l împinge spre o relaflie profundæ øi sænætoasæ este întors
împotriva lui, ca sæ-l izoleze de exact acele lucruri de care are nevoie.

Poate cæ de aceea Satana a lucrat atât de neobosit ca sæ perverteascæ
acest dar. El øtie cæ aceste pasiuni frumoase dæruite de Dumnezeu sunt
deformate astfel încât sæ hræneascæ eul, atunci ele vor distruge nu doar
bærbatul, ci øi familia lui. Haidefli sæ vedem cum se întâmplæ acest lucru
astæzi.

Cu 12 miliarde de dolari anual în Statele Unite, veniturile industriei
pornografice sunt mai mari decât cele ale NFL (Liga Naflionalæ de Fotbal

Discutând despre tabu-uri
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American), NBA (Asociaflia Naflionalæ de Baschet) øi Ligii Profesioniste
de Baseball la un loc. Trei miliarde din aceastæ sumæ e generatæ numai de
pornografia infantilæ ilegalæ. Veniturile din vânzærile de pornografie la
nivel mondial sunt estimate undeva la 57 de miliarde de dolari. Ca sæ væ
facefli o idee, veniturile posturilor de televiziune ABC, CBS øi NBC la un
loc sunt de 6,2 miliarde de dolari.68

Se pare cæ societatea, ca întreg, a fost setatæ de duømanul sufletelor
noastre sæ distrugæ bærbaflii, sæ-i împiedice sæ devinæ ceea ce Dumnezeu a
intenflionat ca ei sæ fie; pentru cæ, dacæ bærbaflii adeværafli se aflæ la cârma
familiilor lor, diavolul îøi pierde libertatea de a-i ataca øi de a-i amægi pe
membrii familiilor. Nu-i de mirare cæ bærbaflii gæsesc ispite spre necuræflie
oriunde îøi aruncæ privirea. Imoralitatea ne întâmpinæ de pe panourile
publicitare de la intrarea în oraø. Ne atrage privirile atunci când stæm la
coadæ la alimentaræ. Muzica ce pulseazæ din radiourile øi casetofoanele
noastre este plinæ de ea. Face paradæ de pe rafturile cu reviste, în programele
televiziunilor øi în aproape toate filmele de pe piaflæ. Industria modei le
convinge pe femei sæ se îmbrace cu haine care sæ le accentueze
senzualitatea. Oriunde un bærbat întoarce privirea, întâlneøte mesajul nu
foarte subtil: “Un bærbat are nevoi sexuale. Meritæ sæ i se satisfacæ aceste
nevoi. Satisfæ-fli-le acum. Dacæ te simfli bine, fæ-o.” Øi apoi îi sunt oferite
o mulflime de modalitæfli de a face acest lucru: masturbarea, relafliile sexuale
premaritale øi extraconjugale, prostituflia, homosexualitatea, pornografia
(atât pe internet, cât øi în afara lui) øi molestarea copiilor.

Chiar øi patul conjugal este pervertit. Mulfli bærbafli cred cæ, dacæ sunt
cæsætorifli, pot face ce vor cu sofliile lor øi e totul în regulæ. Dar acest lucru
nu este adeværat.69 Pofta este la fel de distructivæ în cadrul cæsniciei, ca øi
în afara ei. De exemplu, Joe cel Macho afirma: “Nu cred cæ am o problemæ
cu dependenfla sexualæ. Nu mæ duc la prostituate. Nu mæ intereseazæ sæ
am legæturi extraconjugale øi n-aø molesta în viafla mea un copil. De douæ
ori pe zi mi-e de ajuns!” Când l-am întrebat ce voia sæ spunæ prin “de
douæ ori pe zi”, el mi-a ræspuns cæ avea relaflii intime cu soflia lui de douæ
ori pe zi în fiecare zi! Dacæ i-ar fi opus rezistenflæ, ar fi folosit constrângerea

68 Jerry Ropelato, “Statistica pornografiei pe internet”, http://internet-filter-
   review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html, 19 noiembrie, 2006.
69 Vezi Evrei 13:4.
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fizicæ pânæ când ar fi fæcut din ea nimic mai mult decât o marionetæ. Joe
nu avea relaflii sexuale cu soflia sa. Ci o folosea ca pe un obiect cu care sæ
se masturbeze în timp ce avea fantezii sexuale cu alte femei. Perversiunile
sexuale næscocite de diavol – chiar øi în patul conjugal – sunt nelimitate
în cantitate øi putere de distrugere.

Dacæ ai fost destul de norocos, încât sæ fi fost scutit de aceste ravagii
ale diavolului, mulflumeøte-I lui Dumnezeu øi pærinflilor tæi pentru grija
lor protectoare. Probabil cæ nu ai nevoie de informafliile din acest capitol.
Eøti liber sæ sari peste el.

CELULE DE ÎNCHISOARE

Deøi acestea nu sunt niøte subiecte plæcute de discutat pentru
majoritatea bærbaflilor, cel puflin unul dintre ele îi preocupæ foarte mult
jefuindu-i de pacea cu Dumnezeu øi stânjenindu-le creøterea în credinflæ.
Aceste ispite îi afecteazæ pe bærbafli în orice situaflie economicæ s-ar afla.
Mulfli dintre cei care se luptæ în aceste domenii ale vieflii sunt bærbafli de
treabæ øi sinceri øi, într-un mod destul de obiønuit, lideri respectafli în
bisericile øi comunitæflile lor. Pentru cæ nu se discutæ în mod deschis despre
aceste subiecte, mulfli dintre noi am ajuns sæ credem cæ suntem singurii
care se luptæ cu aceste ispite. Øi atunci când ne este prea fricæ sæ ne
mærturisim nevoia øi pæcatul, ræmânem izolafli øi încuiafli în propriile noastre
celule de închisoare.

Haidefli sæ examinæm pe scurt câteva dintre aceste celule øi apoi sæ
trecem la soluflie – Dumnezeul care a venit sæ îi elibereze pe cei captivi!

În cartea sa, Bærbatul sexual70, Dr. Archibald Hart a chestionat în jur
de øase sute de bærbafli creøtini pe marginea subiectului masturbærii. Dintre
bærbaflii cæsætorifli care ræspunseseræ, 61% dintre ei au spus cæ se masturbau,
øi din aceøtia, 82% au spus cæ o fæceau cel puflin o datæ pe sæptæmânæ.
96% dintre bærbaflii necæsætorifli pânæ în 20 de ani au recunoscut cæ au
obiceiul masturbærii.

Din moment ce atât de mulfli bærbafli creøtini fac dragoste cu ei înøiøi,
pare logic cæ ei trebuie sæ gæseascæ acest lucru satisfæcætor, nu? Greøit.
Studiul Dr. Hart a arætat cæ doar 23% dintre ei au trecut “plæcerea” ca

70 Archibald Hart, The Sexual Man [Bærbatul sexual], Nashville: W Publishing Group,
   1999.
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motiv pentru care fac acest lucru. Ceilalfli au trecut “obiønuinfla”, “impulsul
sexual”, “dependenfla”, “lipsa unei alte posibilitæfli de eliberare a tensiunii
sexuale” ca motivul pentru care s-au dedat la masturbare.

Problema este cæ sexul înseamnæ sæ ai o legæturæ øi sæ comunici de la
suflet la suflet cu soflia ta. Atunci când un bærbat se masturbeazæ, nu existæ
nicio altæ persoanæ cu care sæ aibæ o legæturæ, aøa cæ are loc un rateu
emoflional. În loc sæ realizeze o legæturæ caldæ, intimæ øi iubitoare cu
altcineva, ei sfârøesc prin a fi bântuifli de singurætate, izolare øi ruøine.
Aceste emoflii dureroase cer o alinare, øi aøa se perpetueazæ un cerc vicios.

Sæ væ ilustrez acest lucru prin mærturia prietenului meu Ray:

Am crescut singur la pærinfli, iar aceøtia nu au fost în stare sæ
aibæ o relaflie cu mine plinæ de cældura øi dragostea de care aveam
nevoie, aøa cæ am fost læsat adesea singur acasæ. În singurætatea øi
izolarea mea, am început sæ am fantezii cu fete. Apoi, am descoperit
masturbarea øi consolarea temporaræ pe care mi-o aducea. Pentru o
vreme, a fost distractiv øi mæ ajuta sæ maschez durerea singurætæflii.
Însæ durerea nu a dispærut. Ba chiar s-a intensificat pe mæsuræ ce
vinovæflia øi ruøinea pentru gândurile øi acfliunile mele murdare au
crescut. Aceasta m-a fæcut sæ simt nevoia dupæ mai mult. M-am
îndreptat spre pornografie øi spre “exprimarea” în moduri destul de
distructive. Însæ niciodatæ nu era destul. Nu mai deflineam controlul
asupra vieflii mele øi mæ simfleam færæ nicio valoare.

UN LUCRU DUCE LA ALTUL

Ray avea nevoie de dragoste, nu de poftæ. Diavolul l-a pæcælit sæ
foloseascæ o contrafacere care doar a înræutæflit lucrurile, nu le-a
îmbunætæflit. A descoperit cæ pofta este un tiran care cere întotdeauna mai
mult. Cei care cedeazæ masturbærii descoperæ cæ gândurile necurate fac
presiuni asupra lor. O viaflæ de fantezii deschide uøa multor ispite, fiindcæ
ceea ce este excitant astæzi mâine va fi un lucru banal. Plictiseala
favorizeazæ nevoia de imagini sau idei noi, øi pornografia este adesea
urmætorul pas logic. Bærbatul se pæcæleøte spunându-øi cæ, atât timp cât
nu mai este implicat øi altcineva, nu este nimic greøit în legæturæ cu viafla
sa imaginaræ.
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Isus nu este de acord. El a afirmat în termenii cei mai categorici cæ
“oriøicine se uitæ la o femeie, ca s-o pofteascæ, a øi preacurvit cu ea în
inima lui.”71 Sæ nu ne læsæm pæcælifli. Aceste fantezii senzuale nu sunt
inofensive. Sunt distructive în mai multe feluri. În primul rând, nicio femeie
nu se ridicæ la nivelul fanteziilor imaginate de mintea unui bærbat stricat.
Complæcându-se în aceste gânduri, bærbaflii se aøeazæ într-o poziflie din
care nu numai cæ sunt dezamægifli de sofliile lor, dar se øi raporteazæ la ele
în moduri cu care Dumnezeu nu este de acord. Femeia pe care Dumnezeu
a destinat-o sæ îfli fie tovaræøæ de viaflæ devine plictisitoare øi neatrægætoare,
cæci mintea ta o comparæ cu femeile din fanteziile tale. Certurile conjugale
øi nefericirea devin o realitate siguræ.

Mærturia lui Ray continuæ:

Spre sfârøitul adolescenflei, am ajuns sæ cred cæ, dacæ m-aø fi
cæsætorit, problema mea s-ar fi rezolvat øi nu aø mai fi avut necazuri
cu problemele mele sexuale, însæ m-am înøelat amarnic. Soluflia
asta a pærut sæ dea roade în primele câteva sæptæmâni. Dupæ ce
noutatea cæsætoriei a început sæ pæleascæ, am revenit la fanteziile øi
masturbarea mea. Eram incapabil din punct de vedere emoflional sæ
am o legæturæ strânsæ cu soflia mea, din cauza aøteptærilor mele
fanteziste øi din cauza absenflei unei relaflii strânse cu pærinflii øi
fraflii mei (din moment ce nu aveam frafli). Nu puteam sæ fiu sincer
cu soflia mea pentru cæ aveam atât de multe de ascuns. Am descoperit
cæ, færæ sinceritate în cæsnicie, nu putea exista o intimitate adeværatæ.
Øi, færæ o intimitate adeværatæ, am fost împins øi mai adânc în
dependenfla mea.

Dupæ cum a descoperit øi Ray, bagajul emoflional asociat cu acest
obicei face imposibilæ legætura emoflionalæ sau fizicæ dintre un bærbat øi
soflia lui, øi acesta se ascunde în obiceiul lui pentru a evita riscurile unei
relaflii reale.

Alfli bærbafli se antreneazæ pentru adulter fizic (nu mintal) – aproape
aøa cum se antreneazæ un atlet. Atleflii au descoperit cæ antrenamentul atât
mintal, cât øi fizic deschide uøa marilor realizæri. De exemplu, dacæ vrei

71 Matei 5:28.
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sæ sari cu præjina pânæ la o anumitæ înælflime, te imaginezi în mod repetat
fæcând acest lucru. Te gândeøti la fiecare detaliu øi la cum te simfli atunci
când propteøti præjina øi cum te arcuieøti pânæ treci peste øtachetæ. Îfli
imaginezi senzafliile pe care le simfli în aer øi apoi cæderea pe saltea – dupæ
ce ai stabilit un nou record. Sunæ ciudat, însæ chiar funcflioneazæ øi îi ajutæ
pe atlefli sæ realizeze mai multe decât i-ar fi ajutat doar pregætirea fizicæ.
Acum, dacæ eu aø fi în locul diavolului øi dacæ aø vrea sæ te fac sæ te
angajezi în activitæfli imorale, te-aø face sæ te imaginezi angajat în aceastæ
activitate, mereu øi mereu, de cât mai multe ori posibil, aøa încât, atunci
când vine ispita de a te angaja într-o astfel de activitate cu o persoanæ
realæ în viafla realæ, tiparul mintal de comportament sæ fie deja dezvoltat
øi, pentru unii, sæ paræ cæ vine în mod natural.

De exemplu, J. B. era un creøtin declarat øi prezbiter în biserica lui,
însæ în timp ce stætea la amvon cu pastorul øi aøtepta sæ-øi îndeplineascæ
partea în serviciul divin, mæsura din cap pânæ în picioare femeile din
comunitate, cæutându-øi urmætoarea cucerire. În mintea lui, o dezbræca øi
se imagina fæcând sex cu ea. Foarte adesea, mai târziu, chiar se trezea în
pat cu una dintre femeile cu care avusese fantezii erotice. “Exercifliul” sæu
mintal pregætea calea pentru împlinirea fanteziilor sale.

NU E CE SE SPUNE CÆ ESTE

Existæ întotdeauna tentaflia de a ne satisface dorinflele neîmplinite în
afara graniflelor cæsætoriei. Dar spre deosebire de J. B., foarte puflini dintre
bærbaflii pe care i-am consiliat pornesc direct cu gândul de a avea o relaflie
extraconjugalæ. De obicei, o relaflie începe chiar inocent øi se transformæ
în ceva la care niciunul dintre cei doi nu se aøtepta. Totuøi, infidelitatea se
plæteøte scump de cætre bærbat, afectându-i øi celelalte relaflii. Biblia are
câteva lucruri dure de spus în aceastæ privinflæ, lucruri care exprimæ
pericolele. “Dar cel ce preacurveøte cu o femeie este un om færæ minte,
singur îøi pierde viafla cine face aøa. Nu va avea decât ranæ øi ruøine, øi
ocara nu i se va øterge.”72

Foarte puflini gæsesc în infidelitate satisfacflia pe care se crede cæ o
aduce. De mult mai multe ori, ei se trezesc împoværafli de vinæ, de ruøine
øi de remuøcæri. În plus, dacæ se cæsætoresc cu noua iubitæ, îøi dau repede
72 Proverbe 6:32,33.
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seama cæ nu au fæcut decât sæ adauge încæ o problemæ la cele cu care deja
se confruntæ.

FUNDÆTURI DEZAMÆGITOARE

Apoi existæ internetul, pe care l-am menflionat deja. Conform unui
studiu, 60% din toate site-urile web vizitate sunt de naturæ sexualæ øi nu
mai puflin de 80% dintre vizitatorii site-urilor erotice petrec atât de mult
timp cæutând materiale erotice pe calculator, încât îøi pun în pericol relafliile
øi/sau slujbele.73 Iluzia de anonimat a internetului combinatæ cu accesul
uøor deschide uøa pentru exploræri care, în alt context, s-ar putea ca
niciodatæ sæ nu aibæ loc.

“Dependenfla mea de pornografie”, mærturiseøte J. B., “a început cu
mulfli ani înainte de apariflia internetului. Când trebuia sæ merg la magazin
sæ-mi cumpær revista pornograficæ, eram jenat øi mæ temeam foarte tare
ca nu cumva sæ mæ vadæ vreun cunoscut. Øi apoi, exista întotdeauna
pericolul ca soflia mea sæ-mi gæseascæ revistele ‘murdare’. Asta mæ oprea
întrucâtva. Nu-mi cumpæram des reviste. Însæ când internetul a devenit
larg ‘major’, accesul la pornografie a devenit foarte uøor, prin câteva clicuri
pe computer, în intimitatea biroului meu încuiat.”

Chatul pe internet ne-a dat posibilitatea sæ interacflionæm cu oameni
din toatæ lumea, pe care, înainte de apariflia internetului, poate cæ nu am fi
avut ocazia sæ-i întâlnim vreodatæ. Dar acest chat are øi o laturæ mai sinistræ,
øi aceasta este cea a relafliilor extraconjugale virtuale – relaflii complete cu
sex on-line, virtual. Øi mai tulburætor este faptul cæ mulfli bærbafli cred cæ
acest tip de relaflii nu înseamnæ înøelarea partenerei. Ei chiar susflin cæ,
atunci când participæ la o partidæ de sex virtual, le fac, de fapt, o favoare
sofliilor lor prin faptul cæ nu le forfleazæ sæ facæ sex cu ei dacæ nu vor (cum
fæcea Joe, într-un exemplu anterior). Oricum, aøa cum am menflionat mai
înainte, Dumnezeu nu este de acord cu asta. El a spus: “oriøicine se uitæ la
o femeie, ca s-o pofteascæ, a øi preacurvit cu ea în inima lui.”74

Aø fi vrut sæ nu fie nevoie sæ menflionez prostituflia, dar este. Fiecare
tânær øi tânæræ ar trebui sæ creascæ înflelegând starea jalnicæ a acelora care

73 MSNBC Survey 2000, citat pe AFO.net, 19 noiembrie, 2006, http://www.afo.net/
   statistics.htm.
74 Matei 5:28.
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nu au alte talente øi nimic de oferit decât propriul trup. Mulfli sunt forflafli
sæ intre în aceastæ afacere, unii ca sclavi virtuali, øi niciun bærbat creøtin
nu ar trebui sæ participe la aceastæ industrie neagræ sub nicio formæ. J. B.
admite: “Atunci când nu aveam o relaflie activæ, iar materialele pornografice
mæ plictiseau, decædeam uneori atât de jos, încât mergeam la prostituate.
Satisfacflia emoflionalæ a acestui act dura cât orgasmul, deoarece îi vedeam
durerea întipæritæ pe faflæ. Vina øi ruøinea mea erau imense. Nu mergeam
la prostituate decât atunci când eram în starea cea mai de jos.”

Apoi, mai sunt “spectacolele pentru adulfli” øi cluburile de noapte.
Cunosc situaflia unor colegii creøtine, în care bæieflii mergeau noaptea în
astfel de localuri, ca sæ bea øi sæ se uite la femei dezbræcate. Aceste acfliuni
nu numai cæ nu sunt ziditoare, dar sunt de-a dreptul periculoase pentru
fericirea viitoare a tinerilor, deoarece ele aduc o imagine deformatæ a
femeii în fafla ochilor tinerilor care curând îøi vor forma propriile lor familii.
Femeile, în astfel de medii, apar exclusiv ca obiecte sexuale øi la dispoziflia
ta (ca sæ-fli ia banii, bineînfleles) øi nicio femeie cu care te vei cæsætori nu
se va ridica la nivelul imaginii false a sexualitæflii care este prezentatæ
acolo. Astfel, este pusæ baza pentru aøteptæri nerealiste øi dezamægire cruntæ
în orice aspect al cæsniciei. Ia aminte la aceste cuvinte ale lui Solomon:
“Cæci buzele femeii stræine strecoaræ miere, øi cerul gurii ei este mai
lunecos decât untdelemnul; dar la urmæ este amaræ ca pelinul, ascuflitæ ca
o sabie cu douæ tæiøuri. Picioarele ei pogoaræ la moarte, paøii ei dau în
locuinfla morflilor.”75

Poate cæ cea mai bolnavæ dintre toate perversiunile este molestarea
copiilor. Autorii unor astfel de perversiuni aleg deseori copii, øi nu adulfli,
pentru cæ aceøtia sunt mai uøor de convins øi de controlat. Copiii sunt
persoane lipsite de putere, dependenfli de adulfli în viafla lor pentru siguranflæ
øi mijloace de existenflæ. Minflile lor nu au maturitatea necesaræ pentru a
înflelege implicafliile intimitæflii sexuale. Pentru ei, nu este dragoste – e o
traumæ. Adesea, sunt incapabili sæ cearæ ajutorul øi, când o fac, uneori nu
sunt crezufli sau, mai ræu, sunt învinuifli cæ ei l-au sedus pe cel care a
abuzat de ei. Se simt vinovafli, murdari, exploatafli øi temætori.

În alte cazuri, un copil poate fi ademenit cu ce pare sæ fie dragoste de
cætre o rudæ, un profesor sau un prieten de familie. Copilului naiv i se

75 Proverbe 5:3-5.
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spalæ creierul, astfel încât este fæcut sæ creadæ cæ a avea relaflii sexuale cu
acea persoanæ este un lucru bun, sænætos øi poate chiar necesar. S-ar putea
sæ nu recunoascæ acest comportament ca fiind un abuz decât mulfli ani
mai târziu, dar lipsa lor de înflelegere nu înlæturæ ræul produs.

Este una dintre cele mai mari trædæri ca un adult în care un copil are
încredere sæ îl prostitueze pentru propriile lui nevoi nesatisfæcute.
Implicafliile pentru acel copil flin toatæ viafla øi nu se vindecæ uøor.
Dumnezeu are milæ atât pentru victimæ, cât øi pentru fæptaø, pentru cæ,
adesea, fæptaøul a fost, la rândul lui, o victimæ, însæ tot El a spus cæ ar fi
mai bine pentru acel bærbat sæ i se lege o piatræ mare de gât øi sæ fie
aruncat în ocean decât sæ exploateze un copil în acest fel.76 Trebuie sæ
facem tot ce ne stæ în putere, ca bærbafli, pentru a stopa sau preveni acest
tip de abuz øi pentru a vindeca atât cauza, cât øi rezultatul acestei boli.

VINDECAREA BOLII

E o poveste pe care îmi place s-o numesc o legendæ urbanæ, despre
niøte persoane care îl ajutau pe un pastor sæ se mute. Câfliva enoriaøi se
adunaseræ sæ ajute la încærcatul camionului øi, cum cærau ei o cutie foarte
grea, fundul acesteia a cedat, împræøtiind colecflia pornograficæ a pastorului
pe jos în fafla spectatorilor înmærmurifli. Pastorul a cæzut frenetic în genunchi
ca sæ adune revistele jignitoare, iar unul dintre membri a fost auzit spunând:
“Se pare cæ asta e cea mai lungæ perioadæ de timp pe care afli petrecut-o în
genunchi în ultima vreme, frate pastor.”

Acest biet pastor, umilit aøa cum era, nu este mai ræu sau mai bun
decât oricare dintre bærbaflii care se aflau acolo. El este un pæcætos care
are nevoie de pocæinflæ, iertare øi restaurare, ca øi noi, ceilalfli. Atitudinile
disprefluitoare la adresa indivizilor, din cauza punctelor lor specifice de
slæbiciune, ignoræ faptele fundamentale ale lucrærii lui Hristos. Isus,
Exemplul nostru, a mers, i-a ræscumpærat øi i-a onorat chiar pe aceia pe
care societatea îi respingea – demonizaflii, leproøii, prostituatele.

Nimeni din lumea asta nu poate øti ce se petrece în viafla ta particularæ
øi cu siguranflæ nimeni nu væ poate citi gândurile. Mulfli dintre noi sunt
recunoscætori pentru acest lucru, pentru cæ în adâncul sufletului nostru,
ne temem cæ, dacæ oamenii ar øti ce suntem în realitate, nu ar mai vrea sæ
76 Vezi Matei 18:6; Marcu 9:42; Luca 17:2.

Discutând despre tabu-uri



206

BÆRBAfiI PUTERNICI

aibæ nimic de-a face cu noi. Dar Dumnezeu cunoaøte exact ce se întâmplæ
în viafla noastræ. Niciun gând, nicio privire øi nicio acfliune nu sunt ascunse
de El. El ne vede depravarea, ne simte suferinfla øi cunoaøte intensitatea
ispitelor noastre. Øtie cât de neputincioøi suntem sæ ne schimbæm de unii
singuri, øi totuøi nu ne disprefluieøte. Cu cât suntem mai disperafli, mai
lipsifli de ajutor øi mai ruøinafli, cu atât mai mult Dumnezeu øtie cæ avem
nevoie de El. El ar vrea din tot sufletul sæ ne îmbræfliøeze øi sæ ne dea
lucrul de care avem cu adeværat nevoie – o relaflie autenticæ. El are soluflia
pentru orice crizæ, orice problemæ øi orice ispitæ. Haidefli sæ exploræm
împreunæ paøii lui Isus spre libertate.

PASUL 1: ONESTITATEA

Væ mai aducefli aminte când Ray a spus: “Nu mai aveam control asupra
vieflii mele øi mæ simfleam færæ nicio valoare”? Poate cæ, atunci, nu øi-a dat
seama, dar tocmai intra în primul pas spre libertate – onestitatea. Este un
pas greu de fæcut. Pare mai uøor sæ negi situaflia în care te afli, sæ gæseøti
scuze, sæ dai vina pe alflii sau faci orice numai sæ evifli sæ te confrunfli cu
ea.

Însæ nu pofli gæsi libertatea dacæ evifli sæ faci acest prim pas, sæ-fli asumi
în mod onest responsabilitatea pentru propriul caracter – ce gândeøti, ce
simfli øi cum te comporfli. Deøi circumstanflele te pot influenfla, tu eøti
singurul care poate decide cum sæ reacflionezi. Atâta vreme cât arunci
vina pe altcineva sau altceva, vei ræmâne victima propriilor tale pofte.
Trebuie sæ apreciezi încotro te poartæ direcflia actualæ a vieflii tale. Chiar
vrei sæ te distrugi pe tine, pe cei dragi øi speranfla de a ajunge în cer?77

Te încurajez sæ fii onest – cu tine însufli, cu Dumnezeu øi cu cel puflin
o persoanæ de încredere – cu privire la cine eøti tu în realitate øi cine nu
eøti. Biblia ne îndeamnæ sæ ne mærturisim greøelile unii altora øi sæ ne
rugæm unii pentru alflii, pentru cæ rugæciunea foarte stæruitoare a unui creøtin
valoreazæ mult la Dumnezeu.78 Poate te vei teme de vulnerabilitatea pe
care o astfel de onestitate o implicæ, însæ este lucrul cel mai sigur øi mai
înflelept de fæcut. Asumându-ne responsabilitatea în fafla lui Dumnezeu øi
a prietenilor de încredere, ne acceleræm procesul de vindecare.

77 Vezi Efeseni 5:3-6; Coloseni 3:5,6; Evrei 12:14; Apocalipsa 21:7,8.
78 Vezi Iacov 5:16.
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Majoritatea dintre noi ne-am format pærerea noastræ despre cum este
Dumnezeu pe baza reprezentærii Lui de cætre pærinflii noøtri øi membrii
bisericii. Din aceastæ cauzæ, adesea am avut concepflii greøite despre
Dumnezeu. Sunt mulfli oameni – chiar øi creøtini – care nu se încred în
Dumnezeu. Pentru mulfli, asemenea lui Ray, le-a fost de ajutor sæ-L separe
pe Dumnezeu de cei care i-au reprezentat greøit caracterul.

Dumnezeul meu este atât de plin de dragoste, încât chiar dacæ ai fi
fost singurul pæcætos pe pæmânt, El tot ar fi venit pe pæmânt, ar fi træit ca
om øi ar fi murit pentru pæcatele tale. Pofli avea încredere în Dumnezeul
meu. El nu te va conduce pe nicio cale pe care nu ai vrea sæ fii condus
dacæ fli-ai putea vedea viitorul.

Aøa cæ deschide-fli larg inima pentru El. Predæ-I Lui acele lucruri urâte,
care îfli aduc atât de multæ durere. fii se va pærea cæ fli-ai tæiat mâna dreaptæ
sau cæ fli-ai scos ochiul drept79, dar atunci când, în sfârøit, vei înceta sæ te
mai prefaci, sæ mai dai vina pe alflii sau sæ te mai scuzi, vei descoperi cæ
braflele mari, de dragoste, ale lui Dumnezeu te vor îmbræfliøa aøa cum eøti.
Nu vei mai fi singur cu problema ta – Dumnezeu va fi alæturi de tine. El e
capabil sæ facæ pentru tine mult mai multe decât fli-ai putea imagina.80 El
va fi Antrenorul tæu divin – în special în punctele cele mai slabe81 – øi te
va conduce sæ câøtigi fiecare meci.82

PASUL DOI: O INIMÆ CURATÆ

Mulfli au impresia cæ, odatæ ce øi-au mærturisit pæcatele øi s-au pocæit
de ele, trebuie apoi sæ strângæ din dinfli øi sæ nu le mai facæ pur øi simplu.
Dar Dumnezeu nu este mulflumit doar sæ ne abflinem de la activitæflile
greøite. De fapt, el øtie cæ asta e o soluflie lipsitæ de orice perspectivæ.83

Dacæ doar ne abflinem de la gândurile øi sentimentele senzuale,
îngræmædindu-le undeva, într-un colfl de minte, mai devreme sau mai târziu,
ele vor erupe în acfliunile noastre. Pe lângæ asta, o astfel de viaflæ este una
de chin, iar Dumnezeu vrea sæ avem viaflæ din beløug!84

79 Vezi Matei 5:29,30.
80 Vezi Efeseni 3:20.
81 Vezi 2 Corinteni 12:9.
82 Vezi Iuda 1:24.
83 Vezi Iacov 1:14,15; Matei 12:34.
84 Vezi Ioan 10:10.
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El ne oferæ ceva mult mai bun. El poate øi vrea sæ ne curefle inima øi sæ
ne elibereze din interior. El ne poate schimba, astfel încât sæ iubim curæflia
øi sæ urâm poftele senzuale. Trebuie doar sæ mergem la El cu cererea pe
care a avut-o øi David dupæ pæcætuirea lui cu Batøeba: “Zideøte în mine o
inimæ curatæ, Dumnezeule, pune în mine un duh nou øi statornic!”85 Iar
Dumnezeu ræspunde: “Væ voi stropi cu apæ curatæ, øi vefli fi curæflifli; væ
voi curæfli de toate spurcæciunile voastre øi de tofli idolii voøtri. Væ voi da
o inimæ nouæ øi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru
inima din piatræ, øi væ voi da o inimæ de carne. Voi pune Duhul Meu în
voi.”86

Ne va umple rezervoarele cu El Însuøi. Libertatea o gæsim atunci când
o inimæ goalæ, înfometatæ øi vrednicæ de milæ este umplutæ de dragostea
lui Dumnezeu. Dacæ un bærbat se abfline de la a pæcætui, dar încæ are o
inimæ goalæ, într-un final, se va întoarce la poftele sale sau la altæ
contrafacere a dragostei. Ceea ce urmærim noi cu adeværat este sæ avem
inimile umplute cu ceva mult mai puternic, mai minunat øi mai curat decât
pofta. Odatæ ce am gustat øi cunoscut savoarea interioaræ a prezenflei lui
Dumnezeu în centrul inimii noastre, câøtigæm puterea de a ne ridica la
standardul Sæu de puritate sexualæ. O inimæ cæreia îi merge bine øi care
ræspunde la dragostea lui Dumnezeu nu gæseøte plæcere în contrafaceri
patetice cum ar fi pofta senzualæ. Atunci când facem din cunoaøterea øi
dragostea de Dumnezeu flinta noastræ, cæpætæm puritatea sexualæ. Însæ
atunci când flinta noastræ este simpla abstinenflæ, vom continua sæ eøuæm,
deoarece nu existæ nicio putere în simpla scrâønire din dinfli.

PASUL 3: NU CULTIVA POFTELE TRUPEØTI

Atunci când Dumnezeu ne dæ o inimæ nouæ, este încæ responsabilitatea
noastræ aceea de a nu cultiva poftele trupeøti. Trebuie sæ fugim de
imoralitatea sexualæ. Iov ne-a dat un exemplu bun atunci când a spus:
“Fæcusem un legæmânt cu ochii mei øi nu mi-aø fi oprit privirile asupra
unei fecioare.”87

85 Psalmi 51:10.
86 Ezechiel 36:25-27.
87 Iov 31:1. În versiunea folositæ de autor, textul acesta este, literal: “fæcusem un legæmânt
   solemn cu mine însumi ca niciodatæ sæ nu dezbrac din priviri o fatæ”.
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Ia-fli un moment de pauzæ alæturi de Antrenorul tæu øi facefli o listæ cu
ce anume te ispiteøte. Apoi, împreunæ cu Isus, punefli la punct un plan de
bætaie – o ieøire de urgenflæ – un plan de comportare pas cu pas, astfel
încât sæ nu cazi atunci când eøti ispitit, øi fæ tot ce este omeneøte posibil
pentru a-fli pregæti calea pentru izbævire. Dacæ oboseala te face vulnerabil,
schimbæ-fli programul zilnic øi activitæflile, astfel încât sæ combafli oboseala.
Dacæ singurætatea te împinge sæ cazi în ispitæ, cultivæ relaflii potrivite.
Dacæ drumul spre serviciu te duce prin fafla panourilor care îfli induc gânduri
necurate, alege un alt drum sau plænuieøte împreunæ cu Dumnezeu ce pofli
sæ faci ca sæ înlocuieøti gândurile necurate cu unele bune. Ascultæ muzicæ
înælflætoare, curatæ; pune un CD care te inspiræ; memoreazæ øi mediteazæ
la Scripturæ. Nu îfli pofli permite sæ le dai gândurilor greøite un moment de
neatenflie. Dacæ faci acest lucru, îfli vei stârni pasiunile øi îfli va fi mult mai
greu sæ îfli regæseøti echilibrul decât dacæ nu ai fi luat-o niciodatæ pe aceastæ
cale.

Dacæ te trezeøti prins într-o situaflie despre care øtii în adâncul inimii
tale cæ este greøitæ, atunci, în puterea lui Hristos, ieøi din ea. Dacæ ai avut
o relaflie cu cineva de la serviciu, transferæ-te într-un alt departament al
companiei sau ia-fli un alt serviciu, însæ nu te aøeza singur în preajma
ispitei. Este mai bine pentru o familie sæ se mute într-un alt loc decât sæ-øi
lase unul dintre membri într-un loc periculos din punct de vedere moral.

Dacæ internetul constituie o ispitæ pentru tine, sunt de ajutor filtrele,
furnizorii speciali de internet sau programele de monitorizare. Dacæ acestea
nu sunt suficient de puternice ca sæ te împiedice, atunci renunflæ la internet.

Gæseøte un frate creøtin care nici n-o sæ te condamne pentru slæbiciunea
ta, dar nici n-o sæ te lase nestingherit sæ te læfæi în ea în continuare. Un
prieten care sæ se roage pentru tine øi care sæ te încurajeze în perioadele
dificile când eøti ispitit – dar care te øi conøtientizeazæ de responsabilitatea
pe care o ai – poate fi de mare ajutor în aceastæ bætælie.

Exercifliul fizic joacæ un rol important în aceastæ luptæ. Un corp sænætos
øi viguros duce la o minte øi un suflet sænætoase øi viguroase. O dietæ
sænætoasæ øi bine echilibratæ øi angajarea în mod regulat într-un program
intens de exerciflii fizice te poate ajuta mult sæ iei decizii bune atunci când
ispita poftelor senzuale îøi scoate capul hidos.

Discutând despre tabu-uri
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PASUL 4: SCHIMBÆ CANALELE

Unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru o victorie garantatæ
este schimbatul canalelor. Sæ væ aræt cum funcflioneazæ.

Îl consiliasem pe Pete de câteva ori înainte de cæsætorie. Soflia sa este
una dintre acele persoane care se simte iubitæ atunci când i se spun cuvinte
afectuoase, în timp ce Pete tânjeøte dupæ atingeri tandre de dragoste.
Problema era cæ, pentru Pete, aceasta era a treia cæsætorie, øi el avea niøte
obiceiuri foarte vechi înrædæcinate. Viafla lui de dinainte îl învæflase sæ
încerce sæ-øi satisfacæ propriile nevoi prin poftæ. Înainte sæ se însoare cu
Sharon, cæzuse pradæ masturbærii ca mijloc de satisfacere a acestor nevoi,
însæ, din nefericire, alunecase spre credinfla tristæ øi inconøtientæ cæ soflia
lui urma sæ fie un obiect care sæ înlocuiascæ obiceiul. Prin urmare, atunci
când soflia lui fæcea ceva care îl nemulflumea – øi, din neatenflie, cu toflii le
facem aøa din când în când soflilor sau sofliilor noastre – devenea ursuz øi
rece. În locul dragostei pe care o dorea, soflia sa primea doar cuvinte aspre
øi tæioase. Atunci când a væzut cæ lucrurile nu ies aøa cum ar fi vrut el,
sentimentele sale s-au depærtat de soflia lui, pe care a trimis-o, de fapt, în
propriul colfl emoflional, de parcæ ar fi fost adversarul, nu soflia lui.

Ea a fost rænitæ de acfliunile lui, øi e de înfleles acest lucru, øi totuøi,
când venea seara, el se aøtepta de la ea sæ participe plinæ de pasiune la
actul sexual. Într-un final, ea a spus: “Nu! Ori învefli sæ mæ iubeøti pe tot
parcursul zilei, ori nu vei mai primi nimic noaptea.”

Øi totuøi, el pærea sæ nu poatæ sæ se rupæ de vechile lui obiceiuri. În
ciuda acfliunilor sale, el dædea vina pe ea pentru problemele lor conjugale,
acuzând-o pentru frigiditatea ei øi incapacitatea ei de a face dragoste. A
continuat sæ o trateze cu ræcealæ øi, bineînfleles, nu a mai existat niciun pic
de intimitate între ei. Pete se simflea cumplit, øi tot aøa se simflea øi soflia
lui, însæ mingea era în terenul lui, iar el refuza sæ facæ efortul de a coopera
cu Dumnezeu ca sæ se schimbe în interior. Dacæ nu schimbæm interiorul –
gândurile, atitudinile øi concepfliile noastre – acfliunile noastre exterioare
nu se vor schimba. Mulfli dintre noi sunt ca Pete. Poate cæ avem o problemæ,
însæ pur øi simplu mai degrabæ scrâønim din dinfli øi înduræm decât sæ
cooperæm cu Antrenorul nostru divin pentru o strategie mai bunæ.

Am discutat cu Pete despre toate aceste lucruri, însæ nu cred cæ discuflia
noastræ a avut vreun efect, pentru cæ, øase sau nouæ luni mai târziu, m-a
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sunat ca sæ-øi plângæ de milæ. Voia sæ-mi spunæ toate necazurile pe care i
le pricinuise ea, dar i-am retezat-o cât de repede am putut. “Pete, îmi
aminteøti de un bærbat care vine acasæ, ia o pungæ de floricele øi bæutura
lui favoritæ, apoi se aøeazæ cu picioarele în sus øi se uitæ la canalul de
televiziune pe care îl urmæreøte de obicei, dar se plânge continuu de ceea
se transmite pe acel canal. Øi asta nu doar o datæ, ci noapte de noapte –
væicærealæ dupæ væicærealæ, nefericit de felul în care stau lucrurile, însæ
nemodificându-øi deloc comportamentul. Pete, trebuie sæ schimbi
canalele!”

“Ce vrei sæ spui?”

DÆ PE ALT PROGRAM

“Exact ce ai auzit. Pune mâna pe telecomandæ øi schimbæ canalul.
Atunci când eøti ispitit sæ te aøezi în fafla programului ‘lucruri care nu-mi
plac la soflia mea’, schimbæ canalul! Mutæ pe canalul care îfli aduce în faflæ
amintirile tuturor momentelor frumoase petrecute împreunæ sau pe canalul
pe care ruleazæ nunta sau luna voastræ de miere. Ai putea sæ mufli pe
programul curteniei øi sæ-fli aduci aminte de toate lucrurile care fli-au plæcut
la Sharon.”

“Jim, mæ tem cæ n-o sæ fie prea uøor. Astæzi nu prea gæsesc multe
lucruri pozitive la ea.”

“Desigur, nu va fi uøor. E imposibil sæ o faci prin puterea ta, dar este
foarte posibil atunci când Îl invifli pe Dumnezeu în gândurile øi sentimentele
tale. Roagæ-L sæ-fli ia sentimentele de autocompætimire øi sæ le înlocuiascæ
cu unele de laudæ, preamærind toate calitæflile deosebite ale sofliei tale.
Sigur cæ ai de depæøit un obicei adânc înrædæcinat øi e posibil sæ te trezeøti
schimbând înapoi pe vechiul canal færæ sæ-fli dai seama, dar imediat ce îfli
dai seama de acest lucru, schimbæ din nou. Obiceiurile se vor schimba; în
loc sæ priveøti la pærflile negative ale sofliei tale, te vei strædui sæ o faci
fericitæ øi sæ-i uøurezi poverile. La început s-ar putea sæ fli se paræ cæ eøti
fals, însæ repetæ în minte cuvinte sincere de încurajare, spuse din inimæ.
Exerseazæ spunându-i-le cu voce tare. În curând, pe mæsuræ ce i le spui,
ele vor exprima chiar sentimentele din inima ta. Ræmâi pe acest canal al
admirafliei øi al prefluirii sofliei tale.”

Discutând despre tabu-uri
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S-ar putea sæ fifli nevoifli sæ ducefli aceastæ luptæ la fiecare câteva minute
sau chiar la fiecare câteva secunde, pânæ când se formeazæ noile obiceiuri.
Fæcând astfel, urmafli sfatul Scripturii de a fi însufleflifli de lucruri “bune”.88

S-ar putea sæ avefli de dus o luptæ teribilæ – poate cea mai mare bætælie
în care afli luptat vreodatæ, însæ ea væ va conduce la o viaflæ liberæ de tirania
sentimentelor øi gândurilor voastre egoiste. E un lucru sæ accepfli mântuirea
din partea lui Hristos øi cu totul altul sæ intri în aceastæ mântuire colaborând
cu Hristos la corectarea tiparelor greøite de gândire øi acflionare.

ÎNCERCAfiI-O… MERGE!
Pregætifli-væ din timp sæ væ gæsifli un nou canal pe care sæ schimbafli în

grabæ atunci când recidivafli. Aceasta devine o credinflæ practicæ ce
funcflioneazæ în vieflile voastre. Exersarea ei zilnicæ o va face sæ fie o
experienflæ a voastræ øi, cu timpul, aceste noi obiceiuri sænætoase vor deveni
mai puternice decât vechile obiceiuri distructive. Funcflioneazæ nu doar
problemele conjugale, ci, practic, în privinfla oricærui subiect tabu cu care
væ luptafli. Am væzut-o repurtând victorii asupra masturbærii, sexului
premarital, pornografiei, prostitufliei, gândurilor imorale, homosexualitæflii
øi multor altor ispite cu care urmaøii lui Hristos se luptæ.

Atunci când dorinflele sexuale lovesc, mergi la Dumnezeu. Predæ-te
Lui. Dæ-I gândurile øi sentimentele tale øi roagæ-L sæ te ajute sæ le
înlocuieøti cu gânduri øi sentimente noi. Foloseøte-fli “ieøirea de urgenflæ”.
Gândeøte-te la lucrurile frumoase din viaflæ. Schimbæ canalele, øi o viaflæ
de libertate va fi la dispoziflia ta. S-ar putea sæ crezi cæ nu eøti suficient de
puternic pentru a intra în aceastæ experienflæ de predare. Dar Dumnezeu a
promis cæ indiferent cât de slabi am fi89 øi indiferent cât de puternicæ ar fi
ispita, El ne va pregæti un mijloc de ieøire din ea.90 El este Antrenorul nostru!
El are întotdeauna o tacticæ de joc câøtigætoare! Coopereazæ cu El. Alege sæ
foloseøti ieøirea lui de urgenflæ în momentul în care ai de luat o hotærâre.

Dacæ te împiedici øi cazi, învaflæ din greøeli øi mergi mai departe.
Eøecurile te învaflæ; ia lecflii din ele, fæ ajustæri øi continuæ sæ progresezi
pânæ când ai un nou obicei øi devii o nouæ persoanæ.

88 Filipeni 4:8.
89 Vezi 2 Corinteni 12:9.
90 Vezi 1 Corinteni 10:13.
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Prietenul meu Ray a aplicat aceste patru principii øi a gæsit o libertate
de duratæ. Mi-a scris urmætoarea scrisoare:

Au trecut câfliva ani de când mæ aflu în recuperare dupæ viafla
mea de perversiuni sexuale dezgustætoare. Dupæ ce mi-am dat seama
cæ sunt lipsit de putere asupra dependenflelor mele øi am ajuns sæ
cred cæ Dumnezeu – o putere mai mare decât mine însumi – ar
putea sæ-mi redea sænætatea sufleteascæ, am început sæ învæfl øi sæ
aplic aceste principii de predare pe care le propovæduieøti tu. De
fiecare datæ când o ispitæ venea, mæ predam complet lui Dumnezeu,
recunoscând nevoia mea de ajutor øi atotputernicia Lui, rugându-mæ
– cum a fæcut-o øi Pavel atunci când a fost izbit de gloria lui Isus –
“Doamne, ce vrei sæ fac?”91 Îfli mærturisesc astæzi cæ de fiecare datæ
când am cooperat cu puterea divinæ în acest mod, Dumnezeu a
transformat lipsa mea de putere în victorie! Færæ sæ greøeascæ, el
m-a scæpat – øi continuæ sæ mæ scape – de ispitæ. În felul acesta
(cred) Dumnezeu creeazæ în mine o inimæ nouæ.92 De fiecare datæ
când mæ predau în felul acesta, credinfla mea este întæritæ, inima
mea este înmuiatæ øi atrasæ spre Dumnezeu øi pe multe dintre
lucrurile pe care înainte le iubeam, am început sæ le uræsc. Øi
principiile împæræfliei lui Dumnezeu devin din ce în ce mai de dorit.
Îl laud pe Dumnezeu pentru aceastæ vindecare!

Unul dintre cele mai grele øi mai aparent imposibile cazuri pe care
le-am avut a fost un cuplu de homosexuali care doreau sæ se lase de vechile
lor cæi. Væ spun, duceau o luptæ anevoioasæ împotriva unor tipare de gândire
adânc înrædæcinate, care îi conduseseræ timp de mulfli, mulfli ani. Le-am
povestit despre schimbarea canalelor øi au intrat amândoi în joc. Au obflinut
succesul asupra comportamentelor anterioare. Au lucrat mult timp
împreunæ pentru a gæsi o viaflæ nouæ, mai bunæ. Totuøi, dupæ o vreme,
unul dintre ei a obosit din cauza efortului prelungit øi s-a întors la vechiul
stil de viaflæ, pæræsindu-øi atât credinfla, cât øi partenerul. Celælalt a
perseverat, øi astæzi duce o viaflæ care Îi aduce onoare lui Dumnezeu.

91 Fapte 9:6.
92 Vezi Ezechiel 36:26.

Discutând despre tabu-uri
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ØIRETLICURILE DIAVOLULUI MÆ AJUTÆ SÆ FIU LIBER?
Am practicat acest obicei al schimbærii canalelor mulfli ani øi am

descoperit cæ øiretlicurile diavolului mæ aduc mai aproape de Sally – regina
øi dragostea vieflii mele. Iatæ cum funcflioneazæ. Atunci când væd un panou
sau o copertæ de revistæ pe care apar femei îmbræcate indecent sau în
posturi care seduc, schimb canalele øi mæ uit în altæ parte, înlocuind acele
imagini murdare pe care diavolul mi le aruncæ în faflæ cu alte gânduri:

O iubesc pe Sally!
E cea mai dræguflæ fiinflæ pe care mi-au cæzut vreodatæ ochii!
Ea îmi satisface toate dorinflele! Nimeni nu ar putea s-o facæ mai

bine.
Este atâ-â-â-t de atentæ cu mine øi atâ-â-â-t de særitoare.
Sunt înnebunit dupæ zâmbetul ei, dupæ râsul ei, dupæ øægælnicia ei,

dupæ momentele în care dæm amândoi în mintea copiilor.
Nu aø putea gæsi pe cineva mai potrivit pentru mine.
De fapt, o sæ mæ duc la florærie sæ-i cumpær un buchet de flori.
Dacæ e închis la florærie, am væzut eu câteva margarete pe marginea

drumului. Cred cæ o sæ-i culeg câteva øi o sæ-i fac un buchet din ele!
O s-o sun chiar acum øi o sæ-i spun cuvinte frumoase, pentru cæ ea

este fata mea – Sal a mea.
O, Doamne, sporeøte-mi dragostea pentru singura fatæ din viafla mea.

Doamne, ajutæ-mæ s-o iubesc mai mult, sæ mæ gândesc mai des la ea;
adu-mi aminte de toate lucrurile mærunte pe care aø putea sæ le fac ca
sæ-i câøtig inima.

Cred cæ afli prins ideea. Un adevær repetat într-una este, într-un final,
crezut. O viaflæ de credinflæ nu este una pasivæ, de acceptare la nivel mintal
a lui Hristos ca Mântuitor. Nu, este una activæ, în care Dumnezeu Îøi face
loc în conøtiinfla mea, iar voinfla mea Îi urmeazæ întocmai îndemnul. Atunci
când sunt conøtiincios în schimbarea canalelor, cooperez în mod activ cu
Dumnezeu. Diavolul aruncæ mai multe ispite în drumul meu, dar, cu cât
cooperez mai mult cu Dumnezeu, cu atât mæ îndrægostesc mai tare de
Sally a mea.

Dafli-i bætaie – încercafli! Tofli cei care au încercat aceste principii îmi
spun cæ merge – dacæ ei îøi dau silinfla! A funcflionat pentru Ray, J. B. øi
mulfli alflii. Poate sæ funcflioneze øi în cazul tæu, pentru cæ eøti valoros! Aøa
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cæ omoaræ tabu-urile din viafla ta øi experimenteazæ libertatea pe care
Dumnezeu a intenflionat sæ o ai. Pe mæsuræ ce cooperezi cu Dumnezeu,
vei depæøi instinctele fireøti. Vei fi un bærbat întærit!

CAPITOLUL 12
DISCUTÂND DESPRE TABU-URI

Întrebæri pentru introspecflie personalæ sau discuflii de grup

  1. Am cæzut în capcana contrafacerii satanice a dragostei – pofta senzualæ?
  2. Îmi consider eu instinctul sexual o nevoie care trebuie satisfæcutæ?
  3. Abuzez eu de mine însumi sau îmi sacrific soflia øi copiii pe altarul
      poftei?
  4. Practicile mele sexuale mæ jefuiesc de pacea læuntricæ øi mæ fac sæ mæ
      simt ruøinat?
  5. Simt nevoia sæ ascund de soflia mea ce se petrece cu adeværat în inima
      mea?
  6. Caut eu raflionamente sau scuze pentru comportamentul meu?
  7. Mæ simt singur øi lipsit de valoare? Mi-e teamæ sæ fiu descoperit?
  8. Sunt gândurile mele curate? Mi-ar fi ruøine dacæ alflii ar øti la ce îmi
      place sæ mæ gândesc?
  9. Sunt eu sincer cu mine însumi, cu Dumnezeu øi cu cel puflin o persoanæ
     în care am încredere, în privinfla ispitelor cu care mæ confrunt în acest
     domeniu al vieflii mele?
10. Sunt dispus sæ fac paøi spre libertate?
11. Øtiu cum sæ schimb canalele øi, dacæ øtiu, o fac?
12. Mi-am pregætit o “ieøire de urgenflæ” pentru momentele când sunt
      ispitit?

Discutând despre tabu-uri
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Prioritæfli
încurcate

Doamne, ce vrei sæ fac? – Fapte 9:6

“Tatæ, ne jucæm kickball disearæ? Te rog!”, Jared, un bæiat de
doisprezece ani, îl implora pe tatæl lui pe când acesta cobora din maøinæ
dupæ o zi de muncæ la birou.

“Nu, fiule, am de lucru disearæ”, i-a ræspuns tatæl, luându-øi servieta
øi îndreptându-se spre uøa din spate a casei.

“Dar mâine searæ?”, a continuat Jared, bætând mingea în spatele tatælui sæu.
“Îmi pare ræu fiule, trebuie sæ merg la întâlnirea comitetului bisericii.”
“Atunci, joi searæ?”, Jared nu s-a dat bætut. Ochii sæi îl implorau pe

tatæl lui în timp ce acesta îøi punea haina în cuier, dar el nu i-a observat.
“I-am promis lui Bill cæ o sæ-l ajut la proiectul lui.” Øi iritarea i se

simflea în tonul vocii.
“Atunci, poate weekend-ul æsta. Se poate? Se poate?”
Tatæl lui era de-a dreptul scos din særite. “Lasæ-mæ în pace, fiule. Øtii

cæ sunt ocupat!”
Jared s-a întors, cu lacrimi în ochi. Poate cæ bæieflii æia mai mari de

vizavi or sæ aibæ timp pentru mine, s-a gândit el.

ØOTRON ØI URAGANE

Un alt tatæ se odihnea pe fotoliu øi vorbea la telefon, discutând cu
pastorul despre ultimul comitet. Fetifla lui de øapte ani, Jenny, s-a næpustit
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în casæ pe uøa din spate, læsând-o sæ se trânteascæ în urma ei. A alergat la
tatæl ei, plinæ de neræbdare. “Tati, pofli sæ vii afaræ øi sæ te joci øotron cu
noi?”

“Sssssst! Sssssst!” Cu mâna pe receptor, i-a zis: “Vorbesc la telefon.
Fæ liniøte! Du-te afaræ øi joacæ-te cu fræfliorul tæu, cu Tony.”

“Dar tati…”
“Mai târziu, mai târziu!”
Umerii lui Jenny s-au læsat în jos øi a ieøit încet pe uøa din spate,

dezamægitæ.
Apoi, “mai târziu” s-a transformat în “astæzi”. Jenny øi Tony s-au

apropiat de tatæl lor la micul dejun. “Tati, ne ajufli, pe Tony øi pe mine, sæ
construim o fortæreaflæ în pædure?”, a îndræznit Jenny timid.

“Nu sæptæmâna asta, scumpete – sunt prea ocupat”, a ræspuns el, printre
muøcæturi din sandvici, urmærind în acelaøi timp prognoza meteo la
televizorul din apropiere.

“Atunci, ce zici de weekend-ul æsta, tati?”
“Nu, nu pot. Am prea multe de fæcut. Oau – ia uite ce de stricæciuni a

mai produs uraganul æsta”, îi spune el sofliei sale, care li se alætura la
masæ.

“Dar sæptæmâna viitoare?”, a insistat Jenny.
“Ce? A, fortæreafla. Pæi, poate… poate. Mai întrebafli-mæ atunci.”
Jenny øi Tony au privit unul la celælalt triøti. Dar tatæl lor nu a bægat

de seamæ acest lucru, pentru cæ era prea ocupat sæ ræsfoiascæ ziarul de
dimineaflæ în timp ce ingera micul dejun.

Prioritæfli încurcate! Væd asta pe oriunde mæ duc. “Tata nu are timp
pentru mine! E prea ocupat.” Însæ copiii noøtri nu sunt singurii care tânjesc
dupæ o bucæflicæ de timp împreunæ cu noi.

ÎN AØTEPTARE

Barbara este o femeie încântætoare, care a aøteptat o zi întreagæ sæ
stea de vorbæ cu soflul ei, Bob, în legæturæ cu ceva care o tulbura. E foarte
bucuroasæ atunci când îi vede maøina oprindu-se pe alee øi îl întâmpinæ
pe terasæ cu un særut pasional øi o cerere simplæ. “Dupæ ce mâncæm, vrei
sæ mergem la o plimbare – doar noi doi – øi sæ stæm de vorbæ?”

“Sigur, iubito. Mi-ar face plæcere.”

Prioritæfli încurcate
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Inima Barbarei cântæ în timp ce pune pe masæ familiei ei mâncarea
gustoasæ pe care o pregætise. Are nevoie doar de o perioadæ scurtæ de timp
împreunæ cu Bob, în care sæ nu fie întrerupfli; asta ar ajuta-o mult. Abia
aøteaptæ! Apoi sunæ telefonul. Deodatæ, începe sæ fie atentæ la conversaflie
când îl aude pe Bob spunând: “Da, Ralph, aproape am terminat de mâncat.
De ce nu vii chiar acum, am o mulflime de timp la dispoziflie pentru tine.”
Inima Barbarei se întristeazæ øi, când Bob vine la culcare mai târziu, se
întreabæ de ce e rece faflæ de el.

DISCUfiIE CU FETELE

Soflia mea øi cu mine am fost invitafli sæ flinem un seminar de week-end
în apropierea unui colegiu creøtin particular. Decana fetelor a sunat sæ ne
spunæ cæ urma sæ vinæ cu 35 de fete la întâlnirile noastre øi cæ acestea
voiau sæ vorbeascæ în particular cu soflia mea, Sally. Soflia mea a fost de
acord, iar fetele au venit la întâlniri. Totuøi, când a sosit timpul sæ se
întâlneascæ cu Sally, am avut parte de o adeværatæ surprizæ. Toate fetele
au discutat øi au votat ca eu sæ particip la întâlnire!

Ce ocazie! Sæ aud ce gândeau domniøoarele acestea cu adeværat! Am
fost încântat pentru cæ eu nu am fete. Însæ încântarea mea s-a transformat
curând în îngrijorare.

“Domnule Hohnberger, de unde sæ øtiu eu care bæiat este cel potrivit
pentru mine?”, a întrebat Amy.

“Ei bine, Amy, în primul rând, trebuie sæ flii cont de starea lui spiritualæ.
Îl iubeøte pe Dumnezeu øi îøi ordoneazæ viafla dupæ principiile divine?
Timpul pe care îl petrecefli împreunæ este înælflætor din punct de vedere
spiritual? Suntefli compatibili în domeniile majore ale stilului de viaflæ,
recreerii øi flintelor viitoare? Pe latura practicæ, øi-a demonstrat el
capacitatea de a se întrefline pe el øi o viitoare familie? Existæ o atracflie
naturalæ între voi doi? Este fiecare dintre voi adaptabil, suntefli capabili sæ
væ contopifli vieflile într-una singuræ? Putefli vedea în mod clar cum mâna
lui Dumnezeu v-a condus øi væ conduce relaflia? Øi, nu în ultimul rând,
deøi aceasta este decizia ta, este foarte înflelept sæ caufli sfat la cei care te
cunosc cel mai bine, în special la pærinflii tæi.”

Am væzut cæ fafla i s-a întristat în timp ce studia cu atenflie podeaua.
“Care-i problema, Amy?”, am întrebat-o eu blând.
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“Nu pot sæ vorbesc cu pærinflii mei aøa.”
“De ce nu? Nu au discutat ei toatæ viafla cu tine despre prietenii tæi –

ce lucruri îfli plæceau la ei øi ce nu?”
Nu m-am aøteptat la lacrimi, dar asta am primit. Îmi fæceam griji cæ

poate îøi pierduse pærinflii într-un accident tragic, însæ ea a continuat printre
lacrimi. “Pærinflii mei au fost întotdeauna prea ocupafli pentru mine.”

O altæ fatæ s-a ridicat în picioare. “Îl pot aduce pe prietenul meu la
dumneavoastræ acasæ ca sæ væ dafli cu pærerea?”

“De ce nu-l întrebi pe tatæl tæu?”
“O, e prea ocupat. E pastor øi are douæ biserici în custodia sa.”

CARE PE CARE

Prioritæfli încurcate! Cu toflii træim experienfla asta. Mulfli dintre noi
væd viafla ca pe o alergare constantæ dupæ treburi neterminate øi oameni
supærafli, în timp ce aceia care au cel mai mult nevoie de noi trebuie sæ
aøtepte. Træim într-o continuæ luptæ de care pe care între frecuøurile
urgenflelor zilnice øi lucrurile importante în viaflæ – între presiunea
momentului, care ne cere atenflia imediatæ, øi ceea ce este cu adeværat
important øi semnificativ. Vieflile ne sunt ordonate de societate, de
constrângerile ocupafliei noastre, de aøteptærile celorlalfli. De cele mai multe
ori, presiunea momentului învinge.

În mod inevitabil, culegem rezultatul sigur al prioritæflilor încurcate:
corpuri extenuate, relaflii rupte øi o spiritualitate superficialæ. Avem nevoie
disperatæ de ajutor!

Poate cæ a greøit Dumnezeu. Dacæ øtia cæ nu o sæ reuøim sæ terminæm
totul în 24 de ore, nu putea sæ facæ ziua de 30 de ore? Ai milæ, Doamne! O
zi mai lungæ nu ne-ar rezolva problemele. Doar ne place sæ credem cæ
le-ar fi scurtat. “La anul”, ne spunem nouæ înøine, “la anul, o sæ am mai
mult timp!” Sæ fim serioøi. Pe cine încercæm noi sæ pæcælim? Øtim deja cu
toflii cæ graba este constantæ, cæ presiunea este tot timpul prezentæ øi cæ
cererile vieflii nu se terminæ niciodatæ. Nu væ pot spune câfli oameni am
întâlnit de-a lungul anilor, care au crezut sincer cæ vor scæpa de stres o
datæ ce rezolvæ crizele temporare din viafla lor. Atunci când îi întâlnesc
din nou peste un an, doi, trei sau chiar cinci, sunt încæ angrenafli în aceeaøi
luptæ de care pe care.

Prioritæfli încurcate
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OALA SUB PRESIUNE

Pentru cæ am træit atât de mult în aceastæ stare extenuantæ de grabæ,
începem sæ credem cæ este normal. Consideræm chiar cæ e normal sæ træim
aøa øi acasæ. Uitæm cæ Dumnezeu a intenflionat ca, în cæminele noastre, sæ
gæsim adæpost faflæ de stresul vieflii. În schimb, le-au invadat exact acele lucruri
pe care trebuiau sæ le stopeze. Ne trezim træind într-o oalæ sub presiune.

Aø aminti numai telefonul, care ne întrerupe orice moment de odihnæ.
Ne întrerupe mesele, ne întrerupe conversafliile cu familia noastræ øi ne
întrerupe timpul nostru cu Dumnezeu. Øi apoi, lucrul care le întrece pe
toate, avem opfliunea de apel în aøteptare, astfel încât chiar øi întreruperile
noastre sæ poatæ fi întrerupte. Protestez! Apelul în aøteptare nu se bazeazæ
pe principiile divine. Sæ mæ explic: Atunci când vorbesc cu Dumnezeu,
El îmi oferæ întreaga Lui atenflie, de parcæ nu ar mai fi nimeni pe pæmânt,
øi face acelaøi lucru pentru tofli cei care se roagæ în acelaøi timp. Nu mæ
întrebafli cum reuøeøte, dar øtiu cæ reuøeøte. El nu spune: “Aøteaptæ o clipæ,
Jim. Am un alt apel de la Bradley.” Dacæ Dumnezeu m-ar pune sæ aøtept,
m-aø enerva de-a binelea.

Un prieten m-a rugat sæ merg împreunæ cu el într-o excursie de cæflæræri
într-un loc uitat de lume, dincolo de granifla cu Canada. Îmi place sælbæticia
øi nu a trebuit sæ-mi forfleze prea mult mâna ca sæ fiu de acord. Totuøi, pe
când ne apropiam de vârful muntelui Starvation Peak, clætindu-ne ochii
cu panorama impresionantæ a uriaøelor piscuri øi a lacurilor, ascultând
flipætul strident al vulturului cu coadæ roøie øi inhalând aerul curat, ne-a
deranjat un sunet ciudat. Ce era? Cu siguranflæ, nu era un sunet venit din
sælbæticie! Prietenul meu øi-a bægat repede mâna în rucsac dupæ telefonul
mobil øi a început o discuflie de afaceri.

“Ai vrea sæ opreøti chestia aia?”, i-am zis, pe jumætate rugându-l, pe jumætate
poruncindu-i. “Suntem în sælbæticie. Chestia aia nu face parte din peisaj!”

Eu merg în sælbæticie ca sæ fiu mai aproape de Dumnezeul meu. Când
mæ plimb printre munflii grandioøi, îmi dau seama de micimea mea, de
propria-mi slæbiciune øi de nevoia mea imensæ de Dumnezeu. Dar toate
astea ne pot fi ræpite atunci când folosim acest cadru ca pe un alt loc din
care sæ ne conducem afacerile.

Atenflia øi prioritæflile sunt cele care determinæ cu ce ræmânem dintr-o
astfel de excursie. Unii pot sæ vinæ øi sæ se întâlneascæ cu Dumnezeu øi,
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apoi, sæ plece schimbafli, în timp ce alflii se pot bucura de priveliøte, de
compania celorlalfli, chiar øi de mâncarea gætitæ pe cærbuni, øi totuøi sæ nu
ræmânæ cu nimic din semnificaflia spiritualæ de duratæ a acestei excursii.
Acelaøi lucru este valabil øi în viafla noastræ de cæmin. El poate fi un
sanctuar sau putem permite ca tot felul de intruziuni, cum ar fi telefonul,
sæ îl profaneze.

Noi am descoperit cæ trebuia sæ preluæm controlul asupra telefonului,
altfel ne-ar fi controlat el pe noi! Cum am fæcut asta? Am învæflat sæ ne
protejæm de apeluri øi sæ punem deoparte anumite momente din zi în care
nu ræspundeam la telefon – niciodatæ în timpul meselor, al altarului, al
timpului pentru familie sau (atunci când bæieflii fæceau øcoalæ acasæ) în
timpul orelor de studiu.

HOfiUL DIN SUFRAGERIE

Poate cæ niciun invadator al cæminului nostru nu a fæcut mai multe
pentru promovarea întrebuinflærii greøite a timpului, a pervertirii dorinflelor
noastre øi a decæderii morale a familiei decât televizorul. Era destul de
ræu øi atunci când exista doar televiziunea naflionalæ, dar acum televiziunea
prin cablu øi cea prin satelit aduc mai multe alegeri øi mai mult ræu în
cæminele noastre decât oricând pânæ acum. Ea constituie un mijloc puternic
care ne influenfleazæ foarte mult gândirea, comportamentul øi modul de
folosire a timpului.

Într-un cæmin american mediu, televizorul ræpeøte aproape opt ore pe
zi.93 Cu douæ decenii în urmæ, m-am hotærât sæ scap de el øi am înlocuit
timpul de televizor de seara cu timpul de familie – în fiecare searæ la øase
øi jumætate. Pe mæsuræ ce gustam din bucuriile distracfliei øi discufliilor în
familie, am descoperit cæ nu mai aveam nicio dorinflæ dupæ televizor. Este
un substitut jalnic pentru compania familiei!

Un alt substitut cæruia mulfli îi cad pradæ este mania video. Credem cæ
trebuie sæ avem ceva care sæ ne distreze. Însæ numai o scurtæ comparaflie
între copertele DVD-urilor øi Filipeni 4:894 ne demonstreazæ cæ marea

93 Newsweek, 3 octombrie, 2005, p. 62.
94 “Încolo, fraflii mei, tot ce este adeværat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot
     ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptæ bunæ
     øi orice laudæ, aceea sæ væ însuflefleascæ.”

Prioritæfli încurcate
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majoritate a DVD-urilor nu numai cæ ne vor ocupa timpul, dar ne vor øi
tâmpi, ne vor modifica centrul atenfliei øi vor distruge flesætura valorilor
noastre de familie.

Aparatele video nu sunt rele în sine øi permit un mai mare control
decât televizorul. Însæ trebuie sæ ne amintim cæ fiecare minut petrecut în
fafla lor este un minut pe care nu-l petrecem interacflionând pozitiv cu cei
dragi; în acelaøi timp îi învæflæm sæ doreascæ un substitut slab în locul
nostru. Aceasta nu înseamnæ cæ ar trebui sæ eliminæm aparatele video;
totuøi, asta înseamnæ cæ ar trebui sæ-L læsæm pe Dumnezeu sæ conducæ,
evaluând efectele lor asupra familiilor noastre øi, apoi, modificând în
consecinflæ modul nostru de folosire a lor.

Sally øi cu mine – bæieflii noøtri fiind plecafli acum – ne punem deoparte,
în general, o searæ “de întâlnire” în fiecare sæptæmânæ, searæ în care plænuim
sæ urmærim un DVD împreunæ. Alegem doar DVD-uri care sunt înælflætoare
din punct de vedere spiritual, care ilustreazæ principii øi scopul adeværat
al vieflii. Sally face floricele øi ne ghemuim unul într-altul øi ne uitæm la
filmul selectat. Când se terminæ, discutæm pe marginea lui: Ce a fost de
valoare øi ce nu? Cum se raporteazæ el la viafla noastræ? Îl folosim ca pe
un instrument de adâncire a cunoøtinflelor pe care le avem unul despre
altul øi a perspectivei asupra vieflii.

DISTRAGEREA ATENfiIEI

Apoi, sunt computerele øi internetul. Am întâlnit mulfli bærbafli care le
sunt mai devotafli computerelor decât sofliilor lor. Cunosc internetul mai
bine decât îøi cunosc propriii copii. Petrec mai mult timp navigând pe
internet decât ascultându-L pe Antrenorul lor divin. Aceasta a devenit o
altæ cale prin care diavolul aduce bombardamentul lumii în cæminele
noastre.

Pentru a gæsi echilibrul, trebuie sæ ne întrebæm de ce petrecem timp la
calculator. Este un instrument necesar în munca noastræ? Sau este o
distragere a atenfliei de la o chemare mai profundæ? Limitând folosirea
calculatorului doar la sarcinile esenfliale nu poate decât sæ ne elibereze o
cantitate importantæ de timp pe care sæ o folosim pentru adeværatele
prioritæfli în viaflæ.
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O CALE DE IEØIRE?
Cel mai important factor în soluflionarea prioritæflilor încurcate este

mai mult decât a te proteja de apeluri øi a limita distracflia. Este gæsit în
exemplul lui Isus. Øi El a trebuit sæ se lupte între urgent øi esenflial. De
fapt, dacæ a fost vreodatæ vreun bærbat angajat într-o colosalæ luptæ de
care pe care, Isus a fost acela! Studiindu-I viafla, am gæsit ræspunsul mai
profund pe care-l cæutam.

Primul lucru pe care l-am observat la Isus a fost cæ El cunoøtea lucrarea
la care Îl chemase Dumnezeu în prezent. El murmura în mod constant
rugæciunea: “Doamne, ce vrei sæ fac?”95 – acum, în acest moment, astæzi?
Nu uitafli acest lucru. Este crucial! Isus nu s-a uitat în jur ca sæ vadæ ce
lucrare trebuia sæ fie fæcutæ sau putea fi fæcutæ sau pe care era calificat
s-o facæ. Ci El Îl întreba într-una pe Tatæl Sæu: “Ce vrei sæ fac acum?”

De exemplu, în timp ce predica într-o zi, un mesaj urgent a venit la El.
“Un oarecare Lazær din Betania, satul Mariei øi al Martei, sora ei, era
bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir øi I-a øters picioarele
cu pærul ei, øi Lazær cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Isus sæ-I
spunæ: ‘Doamne, iatæ cæ acela pe care-l iubeøti, este bolnav’.”96

Lazær murea, iar Isus avea puterea sæ-l vindece. Prietenii lui Isus erau
atât de siguri cæ va læsa baltæ ce fæcea, încât nici n-au mai terminat cererea.
Sigur cæ avea sæ vinæ imediat! Simflifli chemarea? Væ identificafli cu ea?
Ce afli fi fæcut? Nevoia era una absolutæ. Criza era urgentæ. Existau aøteptæri
implicite, dacæ vrefli, din partea acelora care Îi erau cei mai apropiafli lui
Hristos.97

Isus a urmat doar voia Tatælui Sæu pentru acel moment. “Deci, când a
auzit cæ Lazær este bolnav, a mai zæbovit douæ zile în locul în care era.”98

Isus nu a alergat dupæ urgenfle! De ce nu? Mesajul despre boala lui Lazær
trebuie cæ i-a sfâøiat inima; pentru cæ øtia cæ un asemenea mesaj nu era
trimis cu voioøie. Aici este punctul în care tu øi cu mine intræm în necazuri.
Emofliile noastre trag de noi, iar noi ræspundem. Totuøi, în mijlocul crizei,
Hristos a ræmas sensibil la voia lui Dumnezeu, indiferent cât de mult a
trecut aceasta peste voinfla Lui sau chiar peste bunul simfl øi emoflii.
95 Fapte 9:6.
96 Ioan 11,1-3.
97 Vezi Ioan 11:5.
98 Ioan 11:6, sublinierea autorului.

Prioritæfli încurcate



224

BÆRBAfiI PUTERNICI

Acesta este primul secret øi pentru noi! Înseamnæ sæ recunoøti
înflelepciunea Antrenorului tæu divin øi sæ execufli numai acele tactici de
joc pe care El le alege – nu cele pe care le-ar vrea spectatorii sau chiar cei
despre care credem cæ sunt chemafli sæ le aleagæ! El ne promite: “Eu –
zice Domnul – te voi învæfla, øi-fli voi aræta calea pe care trebuie s-o
urmezi.”99 Problema noastræ este cæ suntem obiønuifli sæ ne descurcæm
singuri – sæ jucæm propria schemæ de joc. Avem o comunicare selectivæ
cu Dumnezeu. Venim la El doar atunci când ne aflæm într-o crizæ. În
cazul lui Lazær, n-am fi simflit nicio nevoie sæ ne consultæm cu Dumnezeu.
Prietenia øi emofliile noastre ne-ar fi arætat în mod evident ce anume trebuia
sæ facem – am fi mers imediat øi l-am fi vindecat pe Lazær. Mulfli ani am
procedat aøa pânæ când, în sfârøit, studiindu-L pe Isus, am înfleles de ce
unele dintre schemele mele de joc nu-mi ieøiseræ aøa bine. Noi, oamenii,
obiønuim sæ avem discuflii ocazionale cu Antrenorul nostru øi, apoi, sæ
jucæm, în general, aøa cum consideræm noi cæ e mai bine. Îl închidem øi Îl
deschidem ca pe un radio. Însæ Isus se afla în permanentæ comuniune cu
Tatæl Sæu.

Vrem cu adeværat sæ deflinem controlul asupra vieflilor noastre? Atunci
trebuie sæ învæflæm sæ træim în prezent cu Isus! Cum facem acest lucru?
“A doua zi dimineafla, pe când era încæ întuneric de tot, Isus S-a sculat, a
ieøit øi S-a dus într-un loc pustiu. Øi Se ruga acolo.”100 Sunt convins cæ
aceasta nu era o experienflæ singularæ, ci un obicei cultivat de Domul nostru.
El Îøi reînnoia legætura pe care o avea cu Tatæl Sæu în fiecare dimineaflæ;
niciodatæ nu særea peste acest moment. Uneori, primea instrucfliunile pentru
ziua respectivæ cât timp se afla pe genunchi! Totuøi, El primea adesea
instrucfliunile în momentul în care comunica cu Tatæl Lui pe parcursul
zilei. De aceea, El putea sæ træiascæ dincolo de tirania urgentului, de
aøteptærile celorlalfli øi de graba øi presiunea vieflii. Aceasta L-a fæcut în
stare sæ ræmânæ tare ca stânca în mijlocul mulflimii turbulente øi al
minciunilor din partea duømanilor Sæi – în pace, senin, øtiind cæ El face
voia Tatælui Sæu.

Putem gusta øi noi din experienfla aceasta dacæ suntem dispuøi sæ intræm
în ea. Mulfli oameni se saturæ de timpul lor devoflional cu Dumnezeu

99 Psalmi 32:8, sublinierea autorului.
100 Marcu 1:35.
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deoarece cautæ în primul rând informaflii, øi nu o relaflie. Informaflia singuræ
este întotdeauna incompletæ. Însæ legætura cu Dumnezeu ne oferæ exact
lucrurile de care avem nevoie în fiecare zi. Am învæflat prin experienfle
personale grele – øi bænuiesc cæ øi dumneavoastræ la fel – cæ a urma “eul”
ca antrenor ne sorteøte pierderii jocului. Totuøi, am avut dubii cæ pot gæsi
fericirea læsându-L pe Dumnezeu sæ preia controlul. Pentru o vreme, m-am
codit, am ezitat. Când, într-un final, m-am predat Antrenorului meu, am
descoperit – spre uimirea mea – cæ am control asupra vieflii mele.

MAI ÎNTÂI TABÆRA

Al doilea secret pe care l-am observat la Isus a fost acela cæ, mai întâi,
El a învæflat cum sæ adune, apoi cum sæ scadæ, apoi cum sæ înmulfleascæ øi
cum sæ împartæ. Isus nu a særit la faza 3 pânæ când fazele 1 øi 2 nu au fost
în regulæ. Ce vreau sæ spun este cæ Isus a terminat cu vârsta copilæriei
înainte de a prelua rolul de tânær øi de bærbat. Nu s-a græbit în lucrarea Sa
pânæ când nu s-a terminat fiecare fazæ din viafla Lui. Hristos nu s-a græbit
sæ converteascæ lumea în momentul în care a conøtientizat relaflia Lui cu
Dumnezeu în adolescenflæ. Nici când a împlinit 18 ani, nici mæcar când a
împlinit 21 de ani. El a aøteptat, fæcând ceea ce Dumnezeu voia ca el sæ
facæ la momentul respectiv.

Spre sfârøitul lucrærii Sale pæmânteøti, Isus Îi spune un lucru incredibil
Tatælui Sæu: “Eu Te-am proslævit pe pæmânt, am sfârøit lucrarea pe care
Mi-ai dat-o s-o fac.”101 Cred cæ, prin aceastæ declaraflie, se referea la mai
mult decât anii de slujire activæ. Cred cæ cele trei decenii de anonimat
tæcut au constituit la fel de mult lucrarea lui Isus ca øi cei câfliva ani de
vindecæri øi predicare. Când mi-am dat seama cæ toate datoriile zilnice Îi
pot aduce slavæ lui Dumnezeu, fie ele sarcini lumeøti sau evanghelizæri
publice, atitudinea mea faflæ de lucrurile pæmânteøti s-a schimbat. Mi-am
dat seama cæ Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii øi cæ El are un sistem
pentru lucrarea Sa. Trebuie sæ-l træim acasæ înainte de a fi gata sæ-l ducem
lumii.

Dacæ ne græbim prin faza 1 a vieflii de creøtin – care este aceea de a-L
face pe Dumnezeu Antrenorul nostru – øi prin faza 2 – care este aceea de
a întæri echipa din cæmin – ca sæ obflinem un salariu mai bun, faimæ sau
101 Ioan 17:4.
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recunoaøtere la scaræ largæ; sau ca sæ ajutæm o cauzæ sæ avanseze sau sæ
clædim o afacere, culegem roadele prioritæflilor încurcate.

NU VOIA MEA

Al treilea secret:
“Cæci M-am pogorât din cer ca sæ fac nu voia Mea, ci voia Celui ce

M-a trimis.”102 Hristos a fost eliberat de tirania urgentului, deoarece El a
îmbræfliøat cu totul voinfla Tatælui Sæu. Tu øi cu mine ne luptæm mult pentru
cæ noi încercæm sæ træim o combinaflie ciudatæ de autodirecflie cu direcflia
divinæ. Totuøi, Isus a putut sæ zicæ în mod onest: “Totdeauna fac ce-I este
plæcut”103, “Nu fac nimic de la Mine Însumi”104. Cu cât vom îmbræfliøa
mai mult în mod activ voinfla lui Dumnezeu în loc sæ o îmbræfliøæm pe a
noastræ, cu atât vom gæsi o eliberare mai mare de prioritæfli încurcate.

Prin urmare, haidefli sæ schiflæm câfliva paøi practici pe care îi putem
face pentru ca, în puterea lui Dumnezeu, sæ ne reordonæm prioritæflile
încurcate.

PASUL 1: HOTÆRÆØTE CE ANUME ESTE IMPORTANT105

Într-adevær, problema cu care trebuie sæ ne confruntæm nu este lipsa
de timp – fiecare are acelaøi numær de ore în fiecare zi. Problema este ce
facem cu timpul nostru! Lumea a hotærât dinainte lucrul acesta pentru
noi. Ea spune cæ “lucrurile” sunt prioritatea numærul unu – o casæ mare cu
mobilæ frumoasæ, maøini strælucitoare, îmbræcæminte stilizatæ, o carieræ
de succes plætitæ cu un cec în alb – scrie tu cât vrei. Lumea spune cæ
“distracflia” este prioritatea ta numærul unu – indiferent dacæ asta înseamnæ
sport, recreere, cælætorie, o viaflæ de petreceri sau parcuri de distracflii.
Lumea le spune unora cæ o viaflæ de lenevie este prioritatea lor numærul
unu – færæ nicio responsabilitate, stând ca o legumæ în fotoliu la televizor,
în timp ce soflia sau pærinflii îi întreflin, sau doar mulflumindu-se cu puflin.
Lumea spune cæ “faima øi averea” sunt prioritatea ta numærul unu – trebuie
sæ urci pe scara succesului într-o companie, sæ-fli deschizi propria afacere

102 Ioan 6:38.
103 Ioan 8:29.
104 Ioan 8:28.
105 Vezi Iosua 24:15.
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sau sæ devii o celebritate renumitæ în toatæ lumea. Lumea, vorbind prin
intermediul bisericii, spune chiar cæ “o lucrare mai mare” este prioritatea
ta numærul unu – “lucrarea Domnului”. Lumea nu te întreabæ. Ea doar te
împinge în mormântul ei øi te menfline la roata ei de ocnæ.

Când eu øi cu Sally am comparat poruncile lumii cu viafla lui Hristos,
ne-am hotærât ca prioritatea noastræ numærul unu sæ fie relafliile. Atunci
când viafla se terminæ, lucrurile noastre nu vor conta prea mult, distracflia
noastræ se va fi evaporat, calea noastræ uøoaræ se va opri într-o fundæturæ,
faima øi averea noastræ vor trece øi chiar øi lucrarea noastræ mai importantæ
nu va valora nimic – dacæ relafliile noastre nu merg.

Aøa cæ ne-am vândut lucrurile; ne-am schimbat distracflia; am spus
“La revedere” faimei øi norocului; nu am mai gæsit timp sæ lenevim; øi
ne-am dat seama cæ nu-i putem evangheliza pe alflii dacæ nu ne-am
evanghelizat mai întâi propria cæsnicie øi pe bæieflii noøtri.

Am hotærât ca, în loc sæ permitem urgentului sæ se înmulfleascæ øi sæ
înghesuie lucrurile esenfliale, sæ ne facem timp pentru lucrurile esenfliale
øi sæ le înghesuim pe cele urgente. Am descoperit cæ un program zilnic
este un instrument esenflial pentru a reuøi acest lucru, aøa cæ am bætut în
cuie anumite lucruri.

De exemplu, prioritatea cea mai înaltæ pentru noi a fost sæ gæsim o
viaflæ întæritæ de Dumnezeu.106 Aøa cæ am pus deoparte o bucatæ însemnatæ
de timp din ziua noastræ pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu, pe care
îl puneam în legæturæ cu viafla noastræ practicæ øi care ne lega de El. Am
mai pus deoparte øi un timp în care, dimineafla øi seara, ne strângeam
împreunæ ca familie ca sæ ne închinæm lui Dumnezeu øi sæ discutæm despre
umblarea creøtinæ. Øi astæzi mai urmæm aceastæ schemæ de viaflæ øi, cu
foarte pufline excepflii, nu permitem ca presiunile vieflii sæ ne fure acest
timp.

Am fæcut din cæsnicia noastræ prioritatea numærul doi pe lista noastræ.107

Ne-am dedicat timp unul altuia zilnic. Am programat sæ avem un timp în
care sæ stæm de vorbæ în fiecare dupæ-amiazæ, de la 12 øi jumætate pânæ la
1 fix, øi am respectat acest timp. Am fæcut eforturi conøtiente de a cultiva
micile atenflii øi micile semne de afecfliune care înseamnæ atât de mult

106 Vezi Matei 6:33.
107 Vezi Efeseni 5:33.
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pentru celælalt. Ne-am unit eforturile øi am construit o cæsnicie care chiar
funcflioneazæ øi, sub cælæuzirea lui Dumnezeu, avem una færæ egal. Plæcerea
de a fi îndrægostit a fost regæsitæ øi menflinutæ mulfli ani, øi nu se învecheøte,
ci este mult mai pasionantæ cu fiecare an ce trece.

A treia prioritate a noastræ au fost copiii.108 Ne-am hotærât ca sæ-i ajutæm
cumva sæ gæseascæ umblarea practicæ cu Dumnezeu pe care o gæsisem øi
noi. Încæ o datæ, programul zilnic a fost o unealtæ de neprefluit. Ne-am pus
la dispoziflia lor de-a lungul zilei øi am programat sæ interacflionæm la
altarul de familie dimineafla øi seara, la masæ øi în timpul de familie, seara
de la øase øi jumætate.

Când copiii au crescut, nu au cæzut pradæ rebeliunii adolescentine.
Ceea ce recomandæm noi funcflioneazæ în lumea realæ. Ambii copii sunt
cæsætorifli acum øi au propriii lor copii. În felul lor propriu, adaptat
personalitæflii lor, amândoi adoptæ acelaøi program în familiile lor øi
ræmânem mai apropiafli ca niciodatæ.

A patra prioritate a noastræ – câøtigarea existenflei109 – este legatæ de
celelalte puncte. Grija pentru împlinirea nevoilor fizice, menflinând în
acelaøi timp echilibrul de timp necesar pentru Dumnezeu, cæsnicie øi copii,
face parte din grija pentru cæsnicia øi copiii noøtri. Nu øtiam cum am putea
face acest lucru din cæsufla noastræ din sælbæticie, atunci când fondurile
inifliale aveau sæ se termine, dar Dumnezeu øtia. Øi El mi-a oferit un mijloc
prin care sæ-mi pot susfline familia pæstrând în acelaøi timp øi prioritæflile
în echilibru. E un Antrenor bun!

A cincea prioritate a noastræ a fost lucrarea pentru alflii. Atunci când
gæseøti ceva care reuøeøte sæ îfli punæ prioritæflile în ordine øi sæ aducæ
echilibru în viafla ta, strælucire cæsniciei tale øi inimile copiilor tæi lângæ a
ta – ai ceva de împærtæøit! Øi vrei sæ-l împærtæøeøti! Sæ împærtæøeøti cum
Dumnezeu te conduce øi îfli deschide calea în timp ce te ajutæ totuøi sæ
menflii echilibrul potrivit!

PASUL 2: VEZI UNDE SE DUCE DE FAPT TIMPUL TÆU

Odatæ ce ai identificat ce e important pentru tine, comparæ-fli prioritæflile
cu lucrurile cu care îfli petreci timpul în prezent. Pæstreazæ un jurnal timp

108 Vezi Coloseni 3:21.
109 Vezi 1 Timotei 5:8
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de câteva sæptæmâni øi o sæ descoperi, ca øi mine, cæ existæ o tendinflæ
claræ de a neglija lucrurile esenfliale în favoarea urgentului sau, sub
presiunea vieflii, de a le uita cu totul.

PASUL 3: REDIRECfiIONEAZÆ-fiI VIAfiA

Atunci când øtii unde se duce timpul tæu, redirecflioneazæ-l astfel încât
sæ se potriveascæ cu prioritæflile tale. Nu aøtepta ca lumea sæ-fli dea
permisiunea de a face schimbæri. Trebuie sæ te hotæræøti sæ acflionezi. A
nu decide înseamnæ, de fapt, a decide. Începe cu câteva schimbæri – preia
controlul asupra lor, apoi instituie altele. Succesele mici ne motiveazæ sæ
continuæm. Eøecurile mari ne fac sæ ne dæm bætufli. Mulfli bærbafli au încercat
sæ reconstruiascæ lumea într-o zi øi au eøuat lamentabil. Cælætoria este
aproape la fel de importantæ ca øi destinaflia. Nu væ îngrijorafli cæ o sæ fie
nevoie de timp pentru a schimba lucrurile – o sæ fie. Înaintafli cu paøi mici.
Nu fifli descurajafli, ci insistafli pânæ când vefli ajunge pe potriva înaltei
noastre chemæri în Hristos.

Un secret important al succesului aici este de a-fli aminti cæ, atunci
când adaugi cele mai bune lucruri în viafla ta, trebuie sæ scazi ceva mai
puflin valoros. Dacæ nu faci acest lucru, nu vei face altceva decât sæ sfârøeøti
simflindu-te øi mai presat decât înainte.

PASUL 4: URMEAZÆ ÎNTOCMAI SFATURILE LUI DUMNEZEU ØI

EVALUEAZÆ-TE CONTINUU

Øtiu mulfli care au pus pe hârtie acest plan, dar nu l-au pus niciodatæ în
practicæ. Cunosc alte persoane care au început procesul, dar l-au abandonat
simflind cæ e prea greu. Atitudinea e totul. Atitudinea lui Isus a fost: “Eu
nu pot face nimic de la Mine Însumi”110. Dar “pot totul în Hristos, care mæ
întæreøte”111. Vor fi distrageri ale atenfliei. Descurajærile se vor prezenta øi
ele. Ceilalfli nu vor aproba ceea ce faci. Soflia nu va urma pânæ la capæt
programul. Eøuæm øi ne gândim: Ce folos?

Când lucrurile se destramæ, ia-fli inima-n dinfli!112 Chiar øi cea mai
bine antrenatæ armatæ poate pierde bætælii. Ræzboiul este cel pe care trebuie

110 Ioan 5:30.
111 Filipeni 4:13.
112 Vezi Filipeni 3:12, 14.
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sæ-l câøtigæm! Regrupeazæ-te, evalueazæ-te øi apoi insist, amintindu-fli cæ
“Harul [Lui] îfli este de ajuns; cæci puterea [Lui] în slæbiciune este fæcutæ
desævârøitæ.”113

CHEMAREA

Oraøul Stresului din Valea Aglomeratæ a Nebuniei era un loc trist de
locuit. În ciuda muzicii pline de viaflæ, a vieflii de petreceri øi a previzibilei
lupte pe viaflæ øi pe moarte pentru câøtigarea existenflei, locuitorii lui tânjeau
dupæ dragostea adeværatæ, dupæ bucurie øi pace. Într-o zi, au auzit zvonuri
despre un loc sus pe munte liber de stres øi de nebunie. Se numea simplu
Locul Liniøtit.

Un grup de oameni s-au hotærât sæ meargæ øi sæ vadæ cu ochii lor.
Folosind SUV-uri øi camionete ca sæ tragæ remorcile încærcate cu vârf, au
pornit la drum. Mergând aøa, drumul a început sæ urce. Într-o parte era o
præpastie adâncæ, în cealaltæ parte era un perete stâncos. Mergând în
continuare, drumul a început sæ se îngusteze øi mai mult øi sæ fie øi mai
abrupt, astfel încât au ajuns la concluzia cæ nu mai pot cælætori în siguranflæ
cu remorcile dupæ ei. Ticsind maøinile cu cât mai mult bagaj posibil, øi-au
læsat remorcile.

Drumul a continuat sæ se îngusteze pe mæsuræ ce urcau, pânæ când nu
au mai putut sæ meargæ mai departe cu maøinile. Umplându-øi rucsacurile
cu ce puteau cæra, au continuat sæ meargæ pe jos. Drumul cel îngust s-a
transformat într-o cærare øi mai îngustæ. Trebuiau sæ se lipeascæ de peretele
de stâncæ pentru a nu cædea în præpastia abruptæ. Dar rucsacurile lor se
loveau de zid, fæcându-i sæ se balanseze încoace øi încolo. Temându-se sæ
nu cadæ, øi-au dezlegat rucsacurile øi le-au læsat sæ cadæ.

În acest punct, corzi mici atârnau din stâncile de deasupra, iar ei le-au
prins cu neræbdare øi øi-au menflinut echilibrul cu ele, dându-øi seama
plini de recunoøtinflæ cæ nu sunt singuri. Pe mæsuræ ce înaintau, corzile
înaintau o datæ cu ei. Cærarea a devenit într-un final atât de îngustæ, încât
s-au descælflat de ghetele de excursioniøti øi, apoi, puflin mai târziu, øi de
øosete.

Au început sæ observe cæ, la fiecare schimbare, unii dintre ei ræmâneau
în urmæ. Era prea mult pentru unii sæ renunfle la lucrurile lor øi sæ îndure
113 2 Corinteni 12:9.
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greutæflile drumului. Cei care au perseverat erau øi mai neræbdætori sæ ajungæ
la capætul drumului.

Din când în când, zgomote din Valea Aglomeratæ a Nebuniei veneau
pânæ la ei – larma negocierilor de pe Wall Street, zgomotul înæbuøit al
unei formaflii rock, explozia bombelor din Orientul Mijlociu, øtiri despre
violuri øi molestæri de copii amestecate cu râsetele de la o comedie, cu
corul majoretelor de la finala Super Bowl, cu dezbateri politice øi cu
batjocura obscenæ a paradelor de homosexuali. Confuzia sunetelor se
potrivea cu ceafla confuzæ care cuprinsese adâncimile.

Înfiorându-se la auzul haosului de jos, cælætorii s-au lipit øi mai strâns
de zid, dar nu-øi mai puteau sprijini întreg piciorul pe cærare pentru cæ era
prea îngustæ. Apoi s-au læsat cu aproape toatæ greutatea pe corzi, spunând:
“Putem s-o facem! Corzile sunt puternice! Nu ne vor læsa la greu!” Îøi
repetau aceastæ încurajare unul altuia.

Într-un final, cærarea lor a dat într-o mare præpastie. Pe partea cealaltæ
se putea vedea un câmp frumos cu iarbæ verde. Raze plæcute de soare
scældau câmpul, în timp ce adieri de vânt calde øi blânde îl mângâiau. Era
mai frumos decât orice væzuseræ ei pânæ atunci.

Însæ între ei øi Locul Liniøtit era aceastæ præpastie înspæimântætoare,
iar acum nu mai era nimic pentru picioarele lor. Trebuiau sæ-øi punæ toatæ
încrederea în corzi, care crescuseræ în dimensiuni, pânæ când deveniseræ
cât corpurile lor de groase. Pentru un timp, au fost în mod logic supærafli.
Se întrebau neliniøtifli: De ce anume sunt legate aceste corzi? Au ezitat,
luptându-se cu îndoiala. Sæ încerce sæ se întoarcæ era sinucidere curatæ.
Sæ meargæ înainte ameninfla sæ fie acelaøi lucru!

Într-un final, au spus: “Corzile sunt unica noastræ speranflæ. Am depins
de ele pânæ aici. Nu ne vor læsa nici acum.” Øi totuøi ezitau. Cineva din
capul coloanei a strigat: “Dumnezeu fline corzile. Nu avem de ce sæ ne
temem.” Vorba a fost transmisæ din guræ în guræ pânæ la sfârøitul coloanei,
cu adæugirea: “El ne-a purtat pânæ aici în siguranflæ. Nu ne va læsa acum.”

Apoi, unul câte unul, au tras aer în piept, s-au apucat strâns de corzi øi
øi-au dat drumul peste præpastia înfiorætoare spre câmpul cel frumos øi au
fost fericifli, extrem de fericifli.

Unde te gæseøti tu în aceastæ imagine? De-abia pæræseøti confuzia?
Eøti încæ la remorca încærcatæ sau la momentul în care renunfli la pantofi
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øi øosete? Nu mæ intereseazæ ce ai în bagaj sau dacæ eøti înaintea sau în
urma mea pe cale. Mæ intereseazæ faptul cæ ai pornit în cælætorie øi cæ
insiøti pe cale.

Dumnezeu ne cheamæ pe tofli mai sus, mult mai sus. El are o moøtenire
pe care vrea sæ ne-o dea nouæ øi copiilor noøtri. Ne cheamæ sæ fim bærbafli
puternici – fiecare în regatul lui. Îl vom læsa?

CAPITOLUL 13
PRIORITÆfiI ÎNCURCATE

Întrebæri pentru introspecflie øi discuflii de grup

  1. Care sunt prioritæflile mele? Ce este cel mai important pentru mine?
      (Numeroteazæ-le de la 1 la 10, în ordinea importanflei lor pentru tine.)

a._____ Øtirile / internetul
b._____ Refacerea cæsniciei mele
c._____ Sæ devin bogat sau important
d._____ Sæ-mi câøtig existenfla
e._____ Sarcinile de la bisericæ / din lucrare
f._____ Sportul / Aventura
g._____ Sæ gæsesc o umblare adeværatæ cu Dumnezeu
h._____ Distracfliile / Hobby-urile
i. _____ Recâøtigarea inimilor copiilor mei
j. ______________________________________ (Completeazæ tu.)

  2. În ce îmi investesc de fapt timpul øi energia? Ce anume primeøte toatæ
      atenflia mea? Ce anume este înghesuit? (Numeroteazæ-le de la 1 la 10
     în ordinea importanflei.)

a._____ Øtirile / internetul
b._____ Refacerea cæsniciei mele
c._____ Sæ devin bogat sau important
d._____ Sæ-mi câøtig existenfla
e._____ Sarcinile de la bisericæ / din lucrare
f._____ Sportul / Aventura
g._____ Sæ gæsesc o umblare adeværatæ cu Dumnezeu
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h._____ Distracfliile / Hobby-urile
i. _____ Recâøtigarea inimilor copiilor mei
j. ______________________________________ (Completeazæ tu.)

  3. Se potrivesc prioritæflile mele cu modul în care îmi investesc timpul øi
     energia?
  4. Tirania urgentului înghesuie lucrurile cu adeværat esenfliale?
  5. Este cæminul meu un adæpost sau o oalæ sub presiune?
  6. Îmi controleazæ telefonul timpul?
  7. Îmi furæ atenflia televizorul sau internetul?
  8. Cunosc eu lucrarea pe care Dumnezeu m-a chemat s-o fac în acest
      moment?
  9. Ce schimbæri ar vrea Dumnezeu sæ fac?
10. Când o sæ încep?

Prioritæfli încurcate
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Bærbafli
puternici

Încolo, fraflilor, întærifli-væ în Domnul øi în puterea tæriei Lui.
– Efeseni 6:10

Este ultima lovituræ din runda a noua, au fost douæ ratæri, iar alergætorii
sunt acum la bazele lor. Urmeazæ sæ loveascæ mingea cu bâta eroul acestui
Campionat Mondial – Marty Marion. Mulflimea urlæ!

Echipa St. Louis Cardinals, a reuøit un final de sezon senzaflional în
Liga Naflionalæ, pierzând doar 9 meciuri din 52, chiar dacæ în timpul
sezonului nimeni nu le mai dædea nicio øansæ. Acum, iatæ-i ajunøi la
Campionatul Mondial, faflæ în faflæ cu campioana lumii, echipa Yankees,
iar persoana responsabilæ de aceasta, toatæ lumea este de acord, este
Ræfluøca cea Urâtæ, Marty Marion – bærbatul care, pur øi simplu, nu vrea
sæ se dea bætut! Ce bærbat! Nu poate lovi, dar a lovit mingea ca un nebun.
Conform specialiøtilor, n-ar putea în vecii vecilor sæ alerge dupæ mingi øi
sæ le prindæ, dar a fæcut-o ca un înger.

Acum e-acum. Marty trimite o minge joasæ la baza a doua. Alergætorii
fug mâncând pæmântul spre casæ. Toatæ lumea urmæreøte mingea, dar
nimeni nu reuøeøte sæ o prindæ. Marion ajunge la prima bazæ. Mulflimea este
în picioare. Se îndreaptæ spre a doua. Era sæ fie cât pe ce. Marion e în siguranflæ!

Marty Marion a fost probabil unul dintre cei mai buni eroi ai
baseball-ului. Era cunoscut ca “bujia” echipei St. Louis Cardinals. Minunat
era cuvântul pe care toatæ lumea îl folosea ca sæ-l descrie. În 1945, echipa
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Philadelphia Phillies le-a oferit celor de la St. Louis Cardinals 250.000 de
dolari pe Marty Marion. Cei de la Cardinals au ræspuns cæ mai degrabæ
ar vinde întreaga echipæ decât sæ se despartæ de el. Însæ nu a fost
întotdeauna aøa.

RÆfiUØCA CEA URÂTÆ!
Cu zece ani în urmæ, într-o zi cælduroasæ în Atlanta, mulflimile au

venit sæ-l vadæ pe cel mai promiflætor jucætor din Atlanta – nu era Marty
Marion, ci Johnny Eckles. Johnny era vedeta echipei, în timp ce Martin
tot sezonul încælzea banca de rezerve.

Johnny a stæruit pe lângæ managerul echipei sæ-i dea øi lui Marty o
øansæ. “E îndârjit. Are nevoie doar sæ joace mai des.”

Managerul l-a expediat, spunându-i: “E o ræfluøcæ urâtæ în baseball. E
slab, ciudat øi loveøte jalnic. Nu o sæ ajungæ nicæieri!”

Dar Marion era cel mai bun prieten al lui Johnny øi Johnny credea în
el. “Într-o zi, o sæ ajungæ cineva!”, i-a ræspuns el managerului.

“Uitæ de Marion”, a continuat managerul. “Tu eøti tipul cu talent. Eøti
cel mai bun jucætor la baza a treia din sud, iar lovitura ta cu bâta e ca o
dinamitæ. Ar trebui sæ laøi amatorii øi sæ-fli încerci norocul la juniorii echipei
St. Louis Cardinals. Probele sunt sæptæmâna viitoare. Vreau sæ semnezi
cu ei.”

Johnny a mers sæ stea de vorbæ cu Marion øi a insistat ca sæ vinæ øi el
la probele pentru juniori. Marion a crezut cæ a luat-o razna. Johnny a
insistat spunându-i cæ, dacæ nu vine sæ dea probe, nici el nu o sæ meargæ.

Cu câfliva ani mai înainte, ei fæcuseræ o înflelegere. Erau prieteni – cei
mai buni din lume! Fie aveau sæ reuøeascæ amândoi în liga de baseball a
juniorilor, fie se læsau amândoi de baseball. Acesta a fost angajamentul lor.

Sigur, pe atunci erau copii – doar 12 ani. Johnny avea talent. Marion
øtia cæ nu avea sæ fie niciodatæ altceva decât rezervæ la o echipæ amatoare.
Îl strigau Nu-Tu-Lovituræ, Nu-Tu-Mænuøæ. Marion era hotærât sæ se însoare
cu prietena lui, Mary, øi sæ meargæ la facultate.

Dar pentru Johnny, prietenul sæu însemna mai mult pentru el decât tot
succesul pe care baseball-ul i-l putea oferi. Dacæ Marion nu dædea probe,
atunci nici el nu dædea. Mai degrabæ mergea la facultate alæturi de Marion
decât sæ-øi pæræseascæ prietenul.
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“Johnny, nu pofli face asta!”, a protestat Marion.
“Ba pot, øi o s-o øi fac! Øtii øi tu cæ o s-o fac!”
“Nu pofli renunfla la øansa asta uriaøæ! Baseball-ul e viafla ta!”
“E viafla noastræ. De fapt, sæ joci baseball øi sæ te însori cu Mary

Dellas sunt singurele douæ lucruri de pe lumea asta pe care fli le doreøti cu
adeværat. Øtiu asta! Aøa cæ, dacæ tu renunfli – renunfl øi eu. E hotærârea mea
definitivæ.”

“Chiar vorbeøti serios, nu-i aøa, Johnny?”
“Vorbesc serios când îfli spun cæ vreau sæ joc baseball øi vreau sæ

merg la Rome, Georgia, sæptæmâna viitoare ca sæ dau probe pentru liga de
junior. Dar nu mæ duc færæ tine. Aøa cæ hotæræøte-te în seara asta.”

NU LE ARE!
Trei nopfli mai târziu, chiar înainte ca Marty øi Johnny sæ plece sæ dea

probe, doamna Marion s-a întâlnit singuræ cu Johnny la un restaurant. Era
îngrijoratæ cu privire la Marty øi la baseball. A început: “Îi spun Ræfluøca
cea Urâtæ. Nu poate lovi mingea. Nu poate alerga. Îi spun cæ este cel mai
jalnic jucætor din tot baseball-ul amator din Atlanta. Øi tu eøti cel mai bun.
Mâine, plecafli amândoi la Rome pentru probe. Ce o sæ se întâmple cu el
acolo, când o sæ fie expediat, când o sæ scape de el râzând? Ce o sæ fie în
sufletul lui?”

“O sæ se descurce”, a ræspuns Johnny tæcut.
“Doar pentru cæ spui tu asta? O sæ fie mai rænit decât oricând pânæ

acum. El træieøte øi respiræ baseball. Vrea sæ joace baseball, Johnny. Vrea
sæ joace baseball mai mult decât oricine. Dar ei spun cæ nu le are cu
baseball-ul.”

“O sæ se descurce”, a insistat Johnny.
“El merge sæ dea probe doar pentru cæ îl obligi tu. Nu s-ar putea împæca

cu sine øtiind cæ te-a împiedicat. Afli fost prieteni atât de mult timp, n-ar
suporta sæ te facæ sæ eøuezi – sæ stea în calea succesului tæu.”

“Suntem prieteni, doamnæ Marion. Am fæcut o înflelegere.”
“Tu ai un viitor strælucit în baseball, în timp ce el…”
“Suntem prieteni”, a întrerupt-o Johnny. “Dacæ mæ duc, eu, vine øi

Marty. Dacæ el ræmâne, ræmân øi eu.”
“Deci aøa stau lucrurile.”
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“Da.”
“De ce?”, a insistat ea.
“Nu øtiu. Poate doar pentru cæ este prietenul meu.”
“Nu e asta la care l-ai legat o prietenie teribil de crudæ?”
“Poate.”
“Dacæ nu va fi în Rome, la probe, se va termina în altæ parte. O sæ fie

rænit. Vrea sæ joace baseball, dar i se spune cæ nu are talent.”
“O sæ-l capete.”
“Nu capefli talent!”, a zis doamna Marion enervatæ. “Øi, Johnny, nu o

sæ pofli sæ-l cari toatæ viafla în cârcæ. Nu se poate sæ continui sæ-i forflezi pe
ceilalfli sæ facæ concesii pentru el de dragul tæu.”

“O sæ continui sæ fac ce trebuie sæ fac atât timp cât trebuie sæ o fac.”
“Øi cât timp va trebui sæ o faci?”
“Øi pentru totdeauna, dacæ va fi necesar.”
“De ce? De ce faci asta?”, a continuat îngrijorata mamæ.
“De ce flinefli aøa strâns de el? Nu e doar pentru cæ suntefli mama lui.”
Ea s-a gândit pentru un moment øi a spus blând: “Îl iubesc.”
Johnny a insistat. “Marty Marion este cel mai bun prieten al meu. Eu

cred în el øi dumneavoastræ, de asemenea, credefli în el, øi asta e mai
important decât talentul, nu credefli? Un om care are pe cineva care crede
în el, va ajunge într-o zi sæ câøtige în baseball sau în orice alt domeniu.
Fiindcæ credinfla este øi ea un soi de dragoste. Øtiu asta, doamnæ. Poate cæ
nu poate lovi mingea øi poate cæ nu poate alerga, dar are tærie de caracter.
Øi asta o sæ compenseze toate lipsurile. Pofli învæfla sæ loveøti; pofli învæfla
sæ alergi.”

“EØTI UN PROST!”
Johnny øi Marty au mers la probe în Rome, Georgia, iar rezultatele au

fost aøa cum prevæzuse doamna Marion. Managerul care se ocupa de probe
s-a apropiat de Johnny cu un contract, dar Johnny a ræspuns: “Nu pot sæ
semnez cu dumneavoastræ dacæ nu semneazæ øi Marion.”

Managerul a ræmas încurcat. “Trebuie cæ m-a afectat cældura de afaræ.
Asta trebuie sæ fie! Adicæ eu îfli ofer un contract ca sæ joci la juniori øi tu
îmi spui mie cæ trebuie sæ semnez cu puøtiul æla care nu o sæ ajungæ
niciodatæ un jucætor bun?”
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Johnny i-a ræspuns: “Într-o zi, o sæ ajungæ mare – dacæ se va ocupa
cineva de el. E încæpæflânat øi hotærât øi, dacæ aø lucra cu el o vreme, øtiu
cæ îøi va îmbunætæfli jocul.”

“Eøti un prost, Eckles”, a explodat managerul. “Niciodatæ în viafla
mea n-am mai auzit un argument atât de tâmpit øi de idiot. Uite ce e,
bæiete, îfli dau o ultimæ øansæ. Gândeøte-te ce o sæ urmeze. O sæ joci la
juniori – poate chiar vei fi chemat la seniori. Acum, æsta-i visul tæu, nu-i
aøa? Atunci, ia stiloul æsta øi semneazæ contractual.”

“Nu pot s-o fac!”
“Semneazæ! Semneazæ!”
“Cred cæ ar fi mai bine sæ plec, domnule. Afli fost foarte amabil cu

mine øi apreciez lucrul acesta.”
“Eckles?”
“Da, domnule.”
“Ce te face sæ crezi cæ eøti un jucætor adeværat? Ieøi afaræ!”
În drum spre casæ, Johnny i-a povestit lui Marty comentariul final al

managerului, concluzionând: “Cred cæ am scrântit-o amândoi ræu de tot!”
Între timp, domnul Rickie, proprietarul clubului Cardinals, a aflat

despre aceastæ întâmplare stranie. Managerul i-a spus: “Eckles este cel
mai mare talent înnæscut din deceniul acesta. Dar ca sæ-l luæm pe Eckles,
trebuie sæ-l luæm øi pe Marion.”

Bæieflii au ræmas øocafli câteva zile mai târziu, când fiecare dintre ei a
primit o telegramæ care spunea: “Plecafli imediat. Vom plæti noi cheltuielile.
Probæ timp de zece zile. St. Louis Cardinals. Semnat, Branch Rickie,
Manager General.”

Marty nu înflelegea. “Amândoi am primit exact aceeaøi telegramæ.
Mergem la St. Louis. În cazul tæu, înfleleg, dar de ce øi eu?”

“E ca un vis, nu? Nu încerca sæ înflelegi. Relaxeazæ-te doar.”
În drum spre St. Louis, Johnny era straniu de tæcut. În mintea lui, îi

reveneau fraze: “Eøti un prost, Eckles.” “Suntem prieteni. Cu ani în urmæ
am fæcut o înflelegere. Fie reuøim amândoi în liga de juniori, fie renunflæm
amândoi. Asta am spus.” “O sæ fie rænit.” “Poate cæ nu poate sæ
loveascæ… dar are tærie de caracter. Æsta-i cel mai important lucru.”
“Eøti un prost, Eckles, un prost.” “Încrederea este un soi de dragoste.
Un om care are pe cineva care sæ creadæ în el o sæ învingæ într-o zi – în
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baseball sau în orice alt domeniu.” “Nu se poate sæ-i forflezi pe ceilalfli sæ
facæ concesii pentru el doar de dragul tæu. Nu pofli sæ-l cari în continuare
în cârcæ.” “O sæ continui sæ fac ce trebuie sæ fac atât timp cât trebuie s-o
fac.” “Øi cât timp va trebui s-o faci?” “Pentru totdeauna, dacæ va fi
necesar.” “O sæ continui sæ fac ce trebuie… O sæ continui sæ fac ce
trebuie… O sæ continui sæ fac ce trebuie.”

UITÆ DE BASEBALL

La St. Louis, s-a repetat povestea – ia-l pe Eckles, scapæ de Marion.
“Echipa uzinei de gaz”, condusæ de faimosul Frankie Frish, încerca cu
disperare sæ-i împiedice pe cei de la Chicago Cubs acum când intrau în
linie dreaptæ într-o cursæ strânsæ. Poate cæ Eckles i-ar fi putut ajuta. Cât
despre Marty Marion, el era, conform lui Frankie Frish, “cel mai prost
jucætor pe care l-am væzut vreodatæ luând în mânæ o bâtæ de baseball.”

Øi totuøi, færæ sæ øtie Marty, Johnny Eckles a cerut acest lucru incredibil.
“Suntem prieteni. Ori amândoi, ori niciunul.”

De ce trebuia sæ fie aøa, nimeni din St. Louis nu înflelegea. Øi înainte
sæ se scurgæ zilele, s-a repetat aceeaøi poveste familiaræ – respins.

Întorcându-se înapoi în Atlanta, bæieflii s-au hotærât sæ meargæ la
facultate. Marty Marion, neøtiind nimic despre faptul cæ prietenul sæu øi-a
sacrificat visurile legate de baseball, s-a înscris la Georgia Tech ca sæ
studieze desenul mecanic. Bæieflii au atârnat în cui mænuøile de baseball
pentru totdeauna. Sau nu?

Într-o zi, telefonul a sunat. “Sunt Branch Rickie. M-am mai gândit la
problema Eckles / Marion øi am luat o hotærâre… øtiu cæ au trecut cinci
luni… øtiu cæ sunt la facultate. Dar retragefli-i de acolo. Dacæ trebuie sæ-l
luæm øi pe Marion, o sæ-l luæm. Dar luafli-l pe Eckles cu orice prefl. Semnafli
cu amândoi. Asigurafli-væ cæ sunt amândoi la baza noastræ de antrenament
din Florida când se deschide sezonul de primævaræ. La revedere.”

Asta era. Câøtigase! Johnny Eckles câøtigase!
Frank Rickie, fratele faimosului Branch Rickie, a fost trimis de domnul

Rickie însuøi sæ semneze contracte cu amândoi. Abia mai târziu, când
stæteau amândoi la masæ în restaurantul lui Tubby Watson, a aflat Marty
Marion pentru prima datæ de încrederea imensæ pe care prietenul sæu,
Johnny, a avut-o în el. A aflat cum Johnny s-a folosit în mod istefl de
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ocazie, simflind cæ îøi poate folosi talentul pentru a face un club de baseball
sæ-l accepte pe prietenul sæu øi sæ-i ofere o øansæ. Marty Marion nu a uitat
niciodatæ curajul øi încrederea øi prietenia absolute care l-au fæcut pe
Johnny Eckles sæ se sacrifice bucuros øi sæ fie dispus sæ-øi asume un
asemenea risc.

“O sæ reuøesc de dragul lui Johnny. O s-o fac. Nu o sæ-l dezamægesc
niciodatæ pe Johnny – niciodatæ.”

DE LA RÆfiUØCA CEA URÂTÆ LA PÆIANJEN

În primævara lui 1936, fiindcæ doar doi jucætori concurau pentru postul
de stoper, Marty Marion a ales sæ joace pe acest post. A fost cumplit. Dar
a rezistat. Iar restul e istorie.

La Rochester, în 1939, a aruncat mingea doar 272 de metri – destul de
mult pentru el. Dar a alergat færæ greøealæ. Chiar øi atunci când spatele i-a
trosnit øi au trebuit sæ-i punæ protezæ, a jucat 128 de jocuri într-un stil
fascinant. În 1940, echipa Cards l-a chemat în liga de seniori. În 1942,
atunci când Cards au avut un sezon senzaflional, câøtigând 41 de meciuri
din 52 øi ieøind victorioøi, Marty Marion devenise cunoscut în mod clar
ca liderul inspirat al echipei. În cuvintele lui Casey Stengel, “alerga ca un
pæianjen”. Øi “Pæianjenul” a devenit noua lui poreclæ. I-a condus pe Cards
într-o ameflitoare ræsturnare de situaflie la Campionatul Mondial împotriva
echipei New York Yankees – patru jocuri la unu. În 1944, Marty Marion
i-a condus pe Cards în a treia finalæ consecutivæ.

A fost numit Cel mai Valoros Jucætor al Ligii Naflionale. Øi Ræfluøca
cea Urâtæ din baseball a arætat ce poate, devenind unul dintre cele mai
mari vedete ale acestui joc.

Johnny Eckles øtia cæ Marty Marion avea ceva mult mai folositor
decât talentul natural: perseverenfla. Dupæ cum spunea Newt Rockney,
“Omul care nu vrea sæ se lase învins nu poate fi învins.” Spiritul care
spune: “Nu vreau sæ renunfl. O sæ încerc pânæ când câøtig” este spiritul
care învinge. Acesta a fost Marty Marion. Øi câtæ generozitate din partea
lui Johnny Eckles sæ se sacrifice pe sine – încurajându-l pe Marty Marion
– pentru a scoate acest spirit la ivealæ.114

114 Adaptare dupæ “Ræfluøca cea urâtæ a baseball-ului”, casetele Your Story Hour, Heritage
    of Our Country Series, albumul 6, caseta H-120. Copyright de Your Story Hour, Inc., 1976.
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DE LA MARTY PENTRU MINE ØI PENTRU TINE

Tu øi cu mine suntem Marty Marion. Suntem ræfluøtele cele urâte –
ciudate, scæpând întotdeauna mingea øi poate unii dintre cei mai proøti
jucætori din toatæ istoria jocului. Alflii poate cæ nu væd nicio posibilitate în
noi. Ei spun: “Uitæ de el. Scapæ de el. Nu are ce-i trebuie pentru jocul
æsta.” Suntem ispitifli sæ renunflæm. Suntem ispitifli sæ gândim: “Nu o sæ
reuøesc niciodatæ. Nu o sæ fiu niciodatæ nimic altceva decât rezervæ – o sæ
stau doar sæ privesc øi sæ tânjesc.” Nu vedem cum am putea reuøi øi
s-ar pærea cæ nici altcineva nu vede cum am putea – cu excepflia Unuia
singur.

Isus este Johnny Eckles al tæu. El este Johnny Eckles al meu. El este
Prietenul nostru, Cel care este talentat. El a spus: “Nicidecum n-am sæ te
las, cu niciun chip nu te voi pæræsi.”115 El crede în noi în ciuda aparenflelor
potrivnice øi Øi-a pus în joc viitorul pentru cæ El crede cæ are capacitatea
sæ scoatæ niøte jucætori buni din noi. El crede în noi; øi aceastæ încredere
este o dragoste profundæ. Øi-a pus la bætaie viafla, timpul, influenfla, pentru
a face din tine øi din mine niøte campioni pe teren. El vrea sæ ne conducæ
la statutul de Cel mai Valoros Jucætor în cæsniciile noastre, în familiile
noastre øi în viafla noastræ personalæ. Færæ El, nu am avea nicio øansæ.

Ar putea sæ ne lase øi sæ se bucure de frumuseflea cerului færæ noi. Dar
nu o va face. De ce? Pentru cæ, în mod inexplicabil, pentru El suntem de
neînlocuit. El vrea ca noi sæ gustæm din viafla øi succesul Lui øi, astfel, sæ
ne gæsim propria viaflæ øi propriul succes. El este dispus sæ ne poarte în
cârcæ, sæ facæ orice e nevoie pentru oricât timp e nevoie, numai sæ reuøim.

Unele persoane s-ar putea sæ ne iubeascæ într-un mod care sæ ne
fereascæ de riscul eøecului øi al respingerii. Dar nu øi Hristos. El se aøteaptæ
sæ încercæm imposibilul, sæ facem faflæ eøecului repetat, sæ înduræm
respingerea. Øi El øtie cæ totul o sæ fie bine, în ciuda tuturor acestora. De
ce? Pentru cæ El este alæturi de noi. Øi prezenfla Lui ne este de ajuns. El
øtie cæ, dacæ perseveræm alæturi de El, vom avea succes.

Aceastæ încredere pe care o are în noi este cea care L-a fæcut sæ-Øi
asume riscul eøecului øi al unor pierderi infinite atunci când a venit pe
pæmânt ca bebeluø, a træit ca bærbat printre noi øi a murit pe cruce. Ar fi
putut pierde totul. Dar merita sæ riøte pentru cæ suntem prieteni øi pentru
115 Evrei 13:5.
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cæ nu s-ar fi putut bucura de cer færæ sæ ne ofere øansa de a fi acolo alæturi
de El.

Cum Îl putem dezamægi? De dragul Lui, haidefli sæ ne revenim. Sæ ne
hotærâm s-o facem indiferent de preflul pe care trebuie sæ-l plætim noi. De
dragul lui, putem fi învingætori.

Hristos ne va transforma în staruri în cæminele noastre, dacæ învæflæm
sæ perseveræm ca Marty Marion. “Pentru cæ bærbatul care nu vrea sæ se
lase învins nu poate fi învins.” Spiritul care spune: “Nu vreau sæ mæ dau
bætut; o sæ continui sæ încerc pânæ când o sæ câøtig” este spiritul care
învinge totul prin Hristos.

Hristos nu este doar Prietenul nostru cel mai bun. El este Antrenorul
nostru personal. El S-a sacrificat pe Sine ca sæ ne scoatæ din pæcat, sæ ne
aducæ la echipa Lui, sæ ne transforme în bærbafli puternici. El doreøte ca
noi sæ ne recuperæm moøtenirea – moøtenirea unei masculinitæfli adeværate,
acea masculinitate care conduce echipa la câøtigarea meciului vieflii –
acea masculinitate pe care soflia noastræ o poate respecta cu adeværat øi în
care se poate încrede – acea masculinitate pe care fiii øi fiicele noastre pot
conta. Aceastæ moøtenire a adeværatei masculinitæfli ne va face campioni
pe terenul cæminului.

El o sæ ræmânæ alæturi de noi zi de zi, pânæ când suntem transformafli
din ræfluøca cea urâtæ în campioni mondiali. El doreøte sæ ajungem mari.
Ca sæ facem aceasta, trebuie sæ fim væzufli ca bærbaflii care pur øi simplu
nu vor sæ renunfle! Perseverenfla, hotærârea øi urmærirea flelului trebuie sæ
devinæ semnætura noastræ. Nu o sæ mai fim rezerve! Cu hotærâre øi cu cel
mai bun Antrenor din lume în spatele nostru, haidefli sæ ne luæm mænuøile
øi bâtele øi sæ începem adeværatul meci al vieflii. Atunci sofliile noastre vor
deveni majoretele noastre øi copiii noøtri cei mai buni suporteri. Cândva,
vom ajunge mari – pentru cæ Cineva stæ în spatele nostru. Isus va ræmâne
alæturi de noi cât timp va fi nevoie, o veønicie dacæ va fi necesar. Nu ne va
dezamægi niciodatæ – nu, niciodatæ! Domnilor, nici noi nu-L putem
dezamægi – nu, niciodatæ!

ADEVÆRATUL MECI

Este începutul rundei a noua. Alergætorii sunt la baze øi tu eøti la servit.
Soflia ta este la baza a treia, fiul tæu e la a doua øi fiica ta, la prima. Acum
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e-acum. Diavolul îfli aruncæ o minge cu efect, dar, din nou, Antrenorul tæu
îfli dæ instrucfliuni. Trimifli o minge joasæ pe deasupra bazei a doua.
Alergætorii tæi fug cât îi flin picioarele spre casæ. Toatæ lumea aleargæ dupæ
minge, dar nimeni nu poate sæ o prindæ. Ai trecut de prima bazæ. Mulflimea
este în picioare. Te îndrepfli spre a doua bazæ øi apoi a treia. Te îndrepfli
spre baza de unde ai plecat! Aproape cæ te prind! Alergi spre casæ! Eøti
eroul echipei tale. Antrenorul tæu este extaziat. Suporterii îfli sunt alæturi.
Nu mai eøti ræfluøca cea urâtæ a echipei. Ci ai devenit un bærbat puternic!

CAPITOLUL 14
BÆRBAfiI PUTERNICI

Întrebæri pentru introspecflie personalæ sau discuflii de grup

  1. În ce fel mæ identific eu cu Marty Marion?
  2. În ce domenii din viafla mea mæ simt o ræfluøcæ urâtæ?
  3. Ce evit eu de teamæ sæ nu eøuez?
  4. M-am angajat în adeværatul meci al vieflii? Sau particip la un substitut?
  5. Îl recunosc pe Johnny Eckles al meu?
  6. Recunosc dragostea în faptul cæ mi se cere sæ înfrunt lucruri dificile?
  7. Voi persevera eu în mijlocul eøecurilor øi voi continua sæ încerc din
      nou, cæutând sæ urmez vocea Antrenorului meu?
  8. Încep eu sæ fiu cunoscut ca “bærbatul care nu vrea sæ se lase învins”?
  9. Care este nivelul la care Dumnezeu îmi cere sæ mæ ridic?
10. Mæ voi ridica la acest nivel? Când?

Bærbafli puternici
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Vrefli sæ øtifli mai multe
despre familia
Hohnberger?

Empowered Living Ministries (Lucrarea Viaflæ din Beløug – n.tr.) este
rezultatul experienflei cu Dumnezeu a lui Jim øi a lui Sally. Situat în
apropierea Parcului Naflional Glacier, biroul acestei lucræri este gata sæ
slujeascæ nevoilor dumneavoastræ, fie cæ este vorba despre flinerea unui
seminar sau comandarea unei largi varietæfli de resurse, care includ cærfli,
broøuri, seminarii pe CD-uri sau serii speciale pe DVD-uri. Pentru mai
multe informaflii, contactafli:

Empowered Living Ministries
3945 North Fork Road

Columbia Falls, MT 59912

EMPOWEREDLIVINGMINISTRIES.ORG

Telefon: 406-387-4333
Comenzi la: 877-755-8300

Fax: 406-387-4336
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- Scæpare la Dumnezeu - - Scæpare la Dumnezeu - - Scæpare la Dumnezeu - - Scæpare la Dumnezeu - - Scæpare la Dumnezeu - Jim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim Hohnberger - Aceastæ carte este mult 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.

- Viaflæ din beløug - - Viaflæ din beløug - - Viaflæ din beløug - - Viaflæ din beløug - - Viaflæ din beløug - Jim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim Hohnberger     - Un plan de 12 sæptæmâni pentru îmbunætæflirea celor mai
importante relaflii. Cum sæ ai o viaflæ puternicæ, o cæsnicie puternicæ, o familie puternicæ.

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

- Venifli deoparte - - Venifli deoparte - - Venifli deoparte - - Venifli deoparte - - Venifli deoparte - Jim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim Hohnberger - Continuare a cærflii Scæpare la Dumnezeu Scæpare la Dumnezeu Scæpare la Dumnezeu Scæpare la Dumnezeu Scæpare la Dumnezeu

- Educaflie pentru pærinfli - - Educaflie pentru pærinfli - - Educaflie pentru pærinfli - - Educaflie pentru pærinfli - - Educaflie pentru pærinfli - Sally HohnbergerSally HohnbergerSally HohnbergerSally HohnbergerSally Hohnberger - Aceastæ carte nu este o carte tipicæ de creøtere a
copiilor. Nu vefli gæsi în ea ultimele tehnici despre øtiinfla comportamentului sau discuflii
privitoare la psihologie. Ceea ce vefli gæsi este o cale cu totul nouæ pentru educarea pærinflilor
– prin Duhul!

- Educaflie pentru pærinfli  - Volumul II - - Educaflie pentru pærinfli  - Volumul II - - Educaflie pentru pærinfli  - Volumul II - - Educaflie pentru pærinfli  - Volumul II - - Educaflie pentru pærinfli  - Volumul II - Sally HohnbergerSally HohnbergerSally HohnbergerSally HohnbergerSally Hohnberger - Scris în acelaøi stil captivant ca øi
primul, acest volum se adreseazæ parinflilor ai cæror copii au ajuns la vârsta adolescenflei. Este
o nouæ provocare øi un îndrumætor al educafliei pærinflilor – prin Duhul!

- Revoluflie la Vatican - - Revoluflie la Vatican - - Revoluflie la Vatican - - Revoluflie la Vatican - - Revoluflie la Vatican - Martin KobialkaMartin KobialkaMartin KobialkaMartin KobialkaMartin Kobialka - 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.

- Guvern mondial sau Împæræflia lui Dumnezeu?- Guvern mondial sau Împæræflia lui Dumnezeu?- Guvern mondial sau Împæræflia lui Dumnezeu?- Guvern mondial sau Împæræflia lui Dumnezeu?- Guvern mondial sau Împæræflia lui Dumnezeu? - Martin KobialkaMartin KobialkaMartin KobialkaMartin KobialkaMartin Kobialka - Cartea a apærut ca rezultat
al întâlnirii autorului cu primul ministru britanic Tony Blair – care este un promotor al globalizærii
– øi a corespondenflei cu acesta. Autorul îøi propune sæ ræspundæ la întrebæri cu privire la
viitorul noii ordini mondiale, prezintæ tendinflele actuale øi actorii principali ai acestei miøcæri,
dar prezintæ øi planul lui Dumnezeu cu lumea noastræ, pe baza profefliei biblice.

- Salvare din univers?- Salvare din univers?- Salvare din univers?- Salvare din univers?- Salvare din univers? - Martin KobialkaMartin KobialkaMartin KobialkaMartin KobialkaMartin Kobialka - Este universul locuit? Ne viziteazæ locuitorii altor
planete prin intermediul aøa-ziselor OZN-uri? Mai existæ o speranflæ realæ pentru omenire?
Astæzi ne-a invadat o catastrofæ spiritualæ. O inundaflie de otrævuri este indusæ în sufletele
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copiilor noøtri prin intermediul valurilor New Age. Un potop ezoteric inundæ lumea. Acest
pericol, øi alte întrebæri actuale sunt strâns legate de lumea de dincolo. Aceastæ carte dæ ræspuns
la aceste fræmântæri cu ajutorul Bibliei, care oferæ speranflæ realæ øi care dæ vieflii noastre un
sens nou.

- A patra uimire- A patra uimire- A patra uimire- A patra uimire- A patra uimire - Alberta MazatAlberta MazatAlberta MazatAlberta MazatAlberta Mazat - Cartea “A patra uimire” vine sæ demitizeze concepflia cæ
iubirea fizicæ, definitæ de Creator prin sexualitate, trebuie privitæ cu coada ochiului øi aøezatæ
în plan secund øi îndepærtat, de care sæ ne fie ruøine. Relaflia dintre viafla spiritualæ øi viafla
sexualæ din cuplu a fost foarte puflin exploratæ, socotindu-se incompatibile de cætre mulfli
partizani ai înaltei moralitæfli.  Meritul acestei cærfli este acela de a oferi o educaflie sexualæ în
cel mai înalt cadru creøtin, surprinzând frumuseflea dragostei fizice din echilibrul vieflii spirituale.
Orice exces de-o parte øi de alta le afecteazæ pe amândouæ.

- Mæ socoteam desævârøit- Mæ socoteam desævârøit- Mæ socoteam desævârøit- Mæ socoteam desævârøit- Mæ socoteam desævârøit - George R. KnightGeorge R. KnightGeorge R. KnightGeorge R. KnightGeorge R. Knight - Un studiu despre pæcat øi mântuire.
“Aceste douæ cuvinte flin de esenfla a ceea ce este creøtinismul, în centru aflându-se problema
umanæ, iar apoi soluflia oferitæ de Dumnezeu.
Deøi este adeværat cæ aceste cuvinte sunt esenfliale în înflelegerea semnificafliei creøtinismului,
este la fel de adeværat cæ ele au fost unele dintre cele mai neînflelese cuvinte din istoria bisericii.
La fel au fost øi pentru mine. În felul acesta, m-am frustrat nu numai pe mine, dar øi pe cei din
jurul meu.
Acest mic volum confline ideile de bazæ ale modului în care înfleleg acum acest subiect. Fiecare
capitol urmæreøte sæ vadæ lucrurile dincolo de suprafaflæ, pætrunzând în semnificaflia lor profundæ
øi a modului în care ele se manifestæ în experienfla creøtinæ de zi cu zi”.

- Pânæ la capætul pæmântului- Pânæ la capætul pæmântului- Pânæ la capætul pæmântului- Pânæ la capætul pæmântului- Pânæ la capætul pæmântului - Sebastian fiîrflîræuSebastian fiîrflîræuSebastian fiîrflîræuSebastian fiîrflîræuSebastian fiîrflîræu - Aceastæ carte este o lecflie practicæ de
filozofie creøtinæ a vieflii. Ea descrie cu lux de amænunte demersul fiinflei umane sub atingerea
cælæuzitoare a lui Dumnezeu. Este un destin creøtin, în cel mai frumos sens al cuvântului. Era
normal ca el sæ nu fie decât misionar. Fiecare nou-næscut în Împæræflia Cerurilor este binecuvântat
ca purtætor de speranflæ øi mântuire. Experienfla de viaflæ prezentatæ în aceastæ carte dovedeøte
cu prisosinflæ acest adevær.

- De ce nu mi-ai spus øi mie? - - De ce nu mi-ai spus øi mie? - - De ce nu mi-ai spus øi mie? - - De ce nu mi-ai spus øi mie? - - De ce nu mi-ai spus øi mie? - Morris VendenMorris VendenMorris VendenMorris VendenMorris Venden

A-L FACE CUNOSCUT PE ISUS ALTORA, NU ESTE CEEA CE FACEM. ESTE CEEA CE SUNTEM.
Când ajungem sæ lucræm ca pescari de oameni, ne lipseøte barca?
Nu este de mirare cæ atât de mulfli se sperie, se simt vinovafli sau vor sæ fugæ sæ se ascundæ
atunci când aud Cuvântul.
“Dacæ nu-fli îndeplineøti datoria creøtinæ de a da mærturie altora, sângele lor va fi cerut din
mâna ta.”
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Dacæ aceasta este ceea ce afli auzit de la amvon sau de la oameni, în legæturæ cu împærtæøirea
credinflei pe care o avefli, pregætifli-væ pentru o schimbare cutremurætoare în înflelegerea
mesajului.
În cartea De ce nu mi-ai spus øi mie? De ce nu mi-ai spus øi mie? De ce nu mi-ai spus øi mie? De ce nu mi-ai spus øi mie? De ce nu mi-ai spus øi mie? pastorul, scriitorul øi binecunoscutul apærætor al neprihænirii
prin credinflæ, Morris Venden, lanseazæ o provocare faflæ de tacticile bazate pe teamæ øi
sentimentul vinovæfliei, care se folosesc în bisericæ pentru a-i determina pe membri sæ desfæøoare
lucrare misionaræ øi promoveazæ o mult mai bunæ cale de urmat.
Cu dovezi din Biblie øi din cartea Calea cætre Hristos, precum øi cu multe experienfle de viaflæ
culese în timpul anilor de pastoraflie, pastorul Venden ne dezvæluie un Dumnezeu suficient de
mare, de iubitor øi de cinstit ca sæ dea fiecærei persoane næscute în aceastæ lume, o øansæ
adecvatæ la mântuire, indiferent de ceea ce facem noi. Pe mæsuræ ce descoperifli adeværatul
motiv pentru care Dumnezeu ne cheamæ sæ dæm mærturie øi sæ slujim pe alflii, væ vefli întreba
de ce a durat atât de mult ca adeværul sæ poatæ fi rostit: mærturisirea creøtinæ autenticæ nu este
niciodatæ ceva ce se face forflat; curge în mod natural din relaflia pe care o avefli cu Isus.
Despoværafli de sentimentul de vinovæflie, putefli înlocui o viaflæ de mediocritate monotonæ cu
o aventuræ neînfricatæ pe calea credinflei. Aceastæ carte væ va aræta cum putefli face acest lucru.

Lanfluri sfærâmate - Lanfluri sfærâmate - Lanfluri sfærâmate - Lanfluri sfærâmate - Lanfluri sfærâmate - Dough BatchelorDough BatchelorDough BatchelorDough BatchelorDough Batchelor

Bazatæ pe remarcabila relatare biblicæ despre Isus øi demonizatul din Decapole, aceastæ
povestire tulburætoare conduce la o incursiune emoflionantæ în conflictul cosmic dintre forflele
binelui øi ræului. Lanfluri SfærâmateLanfluri SfærâmateLanfluri SfærâmateLanfluri SfærâmateLanfluri Sfærâmate dezvæluie minunata putere a lui Dumnezeu de a elibera øi
transforma bærbafli øi femei ce sunt prinøi în cele mai întunecoase adâncimi ale pæcatului øi de
a aduce pace în sufletele lor disperate.
Ai simflit vreodatæ cæ starea ta spiritualæ stagneazæ? Sau cæ speranfla ta pentru o dezvoltare
ulterioaræ este deøartæ? Ai atins vreodatæ culmea disperærii simflind cæ øtirbirea personalitæflii,
obiceiurile rele øi egoismul te-au plasat dincolo de limitele salværii? Atunci aceastæ carte este
cheia care sæ desfacæ lanflurile care te împresoaræ.
Doug Batchelor, preøedinte al Amazing Facts, o organizaflie media creøtinæ internaflionalæ,
este pastorul unei biserici numeroase din Sacramento, California øi gazda binecunoscutei
emisiuni radio Bible Answers Live precum øi a emisiunii de televiziune Millennium of Prophecy.

- Parabole moderne - - Parabole moderne - - Parabole moderne - - Parabole moderne - - Parabole moderne - Morris VendenMorris VendenMorris VendenMorris VendenMorris Venden

Tofli suntem ignoranfli, în diferite domenii. Pofli fi o enciclopedie ambulantæ în materie de
computere, dar sæ nu cunoøti absolut nimic despre ce se aflæ sub capota maøinii tale.
Altcineva poate fi expert în aeronauticæ dar complet novice în ceea ce priveøte funcflionarea
creierului omenesc. Ce bine e când cineva începe sæ explice un lucru despre care nu øtim
nimic, cam aøa: “Computerul… carburatorul… creierul uman… reactorul…) se aseamænæ
cu…”
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A pune în relaflie ceva necunoscut cu altceva cunoscut, aici este geniul parabolei.
Exact aøa fæcea øi Isus atunci când avea de prezentat nofliuni abstracte, precum credinfla,
dragostea, împæræflia cerurilor… “Împæræflia cerurilor se aseamænæ cu…”, începea El øi, în mod
sigur urma o parabolæ. Oamenii nu se sæturau ascultându-L, atunci.
Pentru cæ ele aduc cerul mai aproape de pæmânt, parabolele încæ le sunt dragi oamenilor,
dupæ cum a descoperit pastorul Morris Venden peste tot unde a predicat. Cei care i-au auzit
parabolele moderne prezentate în predici îi cer necontenit copii ale acestora, pe care, acum,
el le-a adunat în cartea de faflæ.
Parabolele din aceastæ carte? Sæ vedefli, ele se aseamænæ cu…
Adicæ nu! N-ar fi mai bine sæ le citifli singuri?


