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Dedicaﬂie
Aceastæ carte este dedicatæ cititorului …

Care doreøte ca tinerii lui sæ fie modelaﬂi diferit faﬂæ de tiparul pe care îl oferæ
lumea.
Care vede cu un ochi pætrunzætor ceea ce n-ar vrea sæ vadæ.
Care simte în inima sa cæ diferenﬂa începe cu “mine”.
Care va face din creøterea copilului lui prioritatea vieﬂii sale.
Care va privi aceastæ lucrare ca fiind cea mai importantæ lucrare pentru timpul
sæu.
Care este dispus sæ facæ orice implicæ acest lucru.
Care este dispus sæ fie ceea ce doreøte ca tinerii lui sæ fie.
Care doreøte sæ fie un instrument în mâinile lui Isus pentru a ræscumpæra
mintea, inima øi sufletul tinerilor adulﬂi pentru a servi lui Dumnezeu øi
dreptæﬂii.
Care este dispus sæ facæ aceastæ lucrare cu hotærâre øi curaj sub îndrumarea
lui Dumnezeu.
Aceastæ carte îﬂi este dedicatæ ﬂie, cu sinceritate, pentru a te ajuta sæ-i spui
tânærului tæu, din toatæ inima: “Sunt lângæ tine”. Haideﬂi sæ ne angajæm împreunæ
cæ Îi vom permite lui Dumnezeu sæ ne conducæ în acest proces de ræscumpærare
øi cæ nu vom întoarce spatele acestei lucræri importante pentru acest timp la fel de
important.
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pentru munca extenuantæ, sârguincioasæ øi statornicæ pe care a depus-o în
redactarea øi organizarea fiecærui capitol din aceastæ carte. Jeanette, ai fost mâna
mea dreaptæ.
Îi mulﬂumesc lui Dumnezeu pentru inspiraﬂia Sa, pentru momentele de
introspecﬂie precum øi pentru experienﬂele prin care am trecut. Færæ cælæuzirea
Duhului Sfânt, raﬂionamentul uman ar fi fost o nebunie.
Fie ca Dumnezeu sæ ajute în continuare fiecare cititor sæ vadæ mâna Lui
lucrând în viaﬂa lui, pentru a-l ajuta sæ-øi creascæ tinerii pentru a-L urma pe Hristos
øi pentru a nu se læsa atraøi de senzualitate øi de deøertæciunea lumeascæ.
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PREFAﬁÆ
Anii turbulenﬂi ai adolescenﬂei – un timp mai de temut pentru mulﬂi pærinﬂi
decât multe alte lucruri! Aceastæ perioadæ criticæ între copilærie øi maturitate a
fost destinatæ de Dumnezeu sæ constituie anii cei mai plini de satisfacﬂii ai
pærintelui. Dar Satana a încercat sæ saboteze acest plan. El a reuøit sæ-i dezorienteze
pe tinerii noøtri øi sæ-i deturneze într-o multitudine de devieri dæunætoare
pentru ei.
El a reuøit aceasta prin ascunderea unor adeværuri vitale printre multitudinea
concepﬂiilor despre cum sæ creøti copiii pentru a deveni maturi. El ne-a hrænit cu
un program defectuos øi noi l-am înghiﬂit. Practicile predominante de educare a
copiilor de azi sunt cu adeværat dæunætoare øi nu produc un caracter sænætos øi
echilibrat.
Sæ tragem perdeaua înøelæciunilor celui ræu øi sæ arætæm pietrele preﬂioase
ale înﬂelepciunii lui Dumnezeu pentru educarea adolescenﬂilor. Sæ øtergem acele
pietre øi sæ le ridicæm la luminæ pentru a vedea ce sunt ele cu adeværat. Sæ
examinæm cum sæ le folosim øi sæ observæm cum au funcﬂionat în vieﬂile unor
pærinﬂi reali øi ale unor adolescenﬂi reali de astæzi.
Existæ cumva un drum sigur pentru trecerea adolescenﬂilor noøtri printre
cursele øi capcanele care-i înconjoaræ pretutindeni? Da, este o cale! Øi aceastæ
cale este Isus Hristos.
Scriind aceastæ carte am împærtæøit povara mea realæ pentru adolescenﬂii øi
tinerii adulﬂi (vârsta cuprinsæ între 13 øi 25 de ani). Ca pærinﬂi ai lor, avem
privilegiul de a face aceastæ trecere mai uøoaræ, dacæ suntem dispuøi sæ deﬂinem
niøte soluﬂii de importanﬂæ majoræ. În primul rând, înﬂelegând cum se dezvoltæ
minﬂile lor acum øi, în al doilea rând, încercând sæ-i legæm de Hristos în mod
practic. Scopul cærﬂii este acela de a pune aceste soluﬂii în mâinile tale.
Isus Hristos este profesorul nostru în acest proces de învæﬂare. Când veﬂi citi
aceastæ carte, El va fi lângæ voi în mod personal, ca sæ væ arate cum pot fi puse în
aplicare aceste principii în familia ta unicæ øi individualæ. Nu conteazæ ce nu ai
reuøit sæ faci în trecut sau care este situaﬂia actualæ pentru tânærul tæu. Dumnezeu
are un plan care va funcﬂiona, dacæ eøti dispus sæ-L urmezi. El poate sæ ajute
6

fiecare pærinte sæ-øi pregæteascæ tinerii sæ se întâlneascæ cu Dumnezeul lor, având
inimi, minﬂi øi obiceiuri curate, prin credinﬂa în Isus Hristos, Mântuitorul øi
Prietenul lor!

Mattew, la 20 de ani, øi Andrew, la 18 ani, cântæ la chitaræ.
Dumnezeu doreøte ca tinerilor noøtri sæ le placæ muzica cereascæ

Andrew, la 16 ani, spalæ
vasele. Mattew øi Andrew au
montat împreunæ aceastæ
mobilæ în bucætærie.
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Capitolul 1
NEVOI NEÎMPLINITE
Dar cei ce se încred în Domnul îøi înnoiesc puterea; Ei zboaræ ca vulturii.
– Isaia 40:31
“Ia priveøte cine vine pe stradæ”, i-am atras atenﬂia lui Jim.
Liviu Lænﬂiøor, în vârstæ de 15 ani, øi cu tovaræøul lui de 14 ani, Ionuﬂ cel
Inadaptat, hoinæreau la întâmplare pe stradæ. În spatele lor, purtând o discuﬂie
aprinsæ, veneau Dorin cel Dur, în vârstæ de 13 ani, øi Alina cea Abuzatæ, care nu
avea mai mult de 14 ani. Mihai cel Mincinos, Maria Muzicæ-Nebunæ øi Dora cea
Disperatæ îi urmau îndeaproape, ca sæ nu piardæ nimic din discuﬂia lor. Ce
priveliøte!
Dar ce mi-a atras atenﬂia apoi nu mi-a trezit doar milæ, ci øi temeri! Am væzut
unde se îndrepta grupul! Nu departe de locul în care ne aflam noi, era Ioana
Introvertita, o fatæ nefericitæ øi vulnerabilæ, în vârstæ de 13 ani, care stætea de
vorbæ cu Radu cel Rece, despre care øtiam cæ încerca sæ fie creøtin, færæ succes
însæ. Sara cea Sfioasæ li s-a alæturat chiar în momentul în care sosea acolo øi
primul grup, øi au început sæ discute cu toﬂii.
Am væzut-o pe Alina cea Abuzatæ, o fatæ foarte sociabilæ øi veselæ, mergând
la Ioana Introvertita. Am væzut compasiunea reciprocæ dintre ele øi, curând, braﬂul
Alinei era în jurul Ioanei, atrægând-o în grup plinæ de interes. Liviu Lænﬂiøor, cu
pantalonii plini de lanﬂuri, era liderul evident al acestui grup straniu. El s-a apropiat
de Radu cel Rece cu un aer autoritar, care fæcea ca prezentærile sæ nu-øi mai aibæ
locul. Totuøi, Ionuﬂ cel Inadaptat, care pærea sæ-l cunoascæ pe Radu cel Rece, a
intervenit øi, curând, toﬂi trei bæieﬂii erau angajaﬂi într-o discuﬂie aprinsæ. Dora
cea Disperatæ a fost atrasæ de Sara cea Sfioasæ, care pærea sæ fi ræmas înmærmuritæ
la vederea acestui grup pestriﬂ. Dar nu a trecut mult timp øi au plecat cu toﬂii în
jos pe stradæ.
Observaﬂi ceea ce se întâmplæ aici? Care dintre ei este copilul dumneavoastræ?
Cunoaøteﬂi pe vreunul din ceilalﬂi tineri din acest grup? Doriﬂi ca tinerii
dumneavoastræ sæ adopte tehnicile ineficiente de rezolvare a problemelor, stilurile
de viaﬂæ precare, obiceiurile degradante øi viciile acestor tineri?
Nevoile neîmplinite din inimile øi minﬂile acestor potenﬂiali copii buni îi fac
sæ fie vulnerabili la ceea ce ei consideræ a fi dragoste, acceptare øi afecﬂiune în
concepﬂia adolescenﬂilor mai îndærætnici. Adesea ceva pare mai bun decât nimic!
9

EDUCAﬁIE PENTRU PÆRINﬁI – II

La urma urmelor, cineva îi înﬂelege, se îngrijeøte, îi ascultæ øi le este alæturi,
umplând acel gol. De ce însæ acea ureche care îi înﬂelege øi-i ascultæ nu este un
pærinte sigur? De ce sunt aceøti tineri atât de vulnerabili la acel gen de ajutor care
ascunde o capcanæ? Nevoile reale sunt împlinite – dar cu ce preﬂ?
Acest scenariu nu se petrece doar în Los Angeles, New York, Seattle, Miami
øi Houston, ci în fiecare oræøel øi în multe alte mici aøezæri de astæzi. Øi, ceea ce
este mai ræu, aceste situaﬂii sunt de asemenea foarte întâlnite øi în bisericile noastre.
Cum intenﬂionæm sa abordæm aceastæ situaﬂie? Vom alege oare sæ stæm
nepæsætori, prea preocupaﬂi cu propriile realizæri, în timp ce valul lumii îi înghite
pe tinerii noøtri? Este planul lui Dumnezeu ca Liviu Lænﬂiøor øi Alina cea Abuzatæ
sæ-i înveﬂe øi sæ-i cælæuzeascæ pe tinerii noøtri? Nu, nu, nu! De o mie de ori NU!
Acesta este planul duømanului nostru, Satana, care doreøte ca tinerii noøtri sæ fie
înghiﬂiﬂi de apele unei vieﬂi guvernate de sine. Øi noi trebuie sæ nu læsæm ca aceasta
sæ se întâmple! Existæ un drum mai bun. Dumnezeu a asigurat o barcæ de salvare.
Acum douæzeci øi trei de ani, Jim øi cu mine am ales sæ pæøim în aceastæ barcæ øi
sæ-i ajutæm pe fiii noøtri sæ pæøeascæ øi ei în ea. Øi tu poﬂi face la fel, dacæ doreøti.
Isus este barca de salvare – singurul nostru loc de scæpare. Sub îndrumarea lui
Dumnezeu, îi putem salva pe cei pe care putem sæ-i salvæm – cu siguranﬂæ cel
puﬂin pe copiii noøtri!
Trebuie sæ ne oferim pe noi înøine copiilor noøtri. Sæ ne dedicæm timpul,
inimile, vieﬂile øi interesele misiunii de a lucra pentru binele lor øi de a-i
ajuta sæ-L cunoascæ pe Isus. Este nevoie sæ le arætæm un drum mai bun øi sæ
fim alæturi de ei. Trebuie sæ învæﬂæm, sub îndrumarea lui Dumnezeu, cum sæ
devenim plini de dragoste, dar fermi, cum sæ-i îndrumæm færæ asprime øi
mânie, cum sæ-i iubim øi sæ ne îngrijim de ei, pentru a-i abate de la gândurile,
træirile øi reacﬂiile greøite.
În vederea realizærii acestui obiectiv, este nevoie ca Dumnezeu sæ fie centrul
– adeværatul centru – vieﬂii pærinﬂilor într-un mod pozitiv, atractiv øi practic, astfel
încât tinerii sæ poatæ vedea demonstraﬂia unui lucru mai bun decât ceea ce oferæ
lumea. Desigur, aceasta va cere curaj, stæpânire de sine, putere, dorinﬂæ de
schimbare a prioritæﬂilor, precum øi o deschidere spre dobândirea de noi tehnici
de rezolvare a problemelor.
Însæ, dragi prieteni, ræsplata depæøeøte cu mult aparentele sacrificii. Pot sæ
declar din proprie experienﬂæ cæ este de nepreﬂuit sæ poﬂi deveni confidentul
propriului copil. Pe mæsuræ ce le veﬂi oferi simpatie øi atenﬂie øi îi veﬂi influenﬂa
pe adolescenﬂii voøtri sæ ia decizii înﬂelepte – mai degrabæ decât sæ-i læsaﬂi sæ se
poticneascæ în toværæøii îndoielnice – veﬂi putea avea bucuria de a-i vedea fæcând
faﬂæ cu succes încercærilor vieﬂii sub cælæuzirea lui Dumnezeu.
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De la pui de vultur la vulturi
Cu toﬂii ne dorim ca tinerii noøtri sæ zboare peste imboldurile firii pæmânteøti,
nu-i aøa? Vrem ca ei sæ aibæ stæpânire de sine øi obiceiuri corecte. Cum sunt
acestea întipærite? Cum se îndeplineøte aceasta?
Viaﬂa creøtinæ a fost adesea comparatæ cu zborul maiestosului vultur. “Dar
* Cele
cei ce se încred în Domnul îøi înnoiesc puterea; ei zboaræ ca vulturii.”*
douæ aripi ale vulturului, atunci când devin puternice printr-o utilizare frecventæ,
îi oferæ acestuia un mijloc de nædejde prin care sæ sfideze întotdeauna gravitaﬂia.
Cele douæ aripi ale creøtinului – încrederea øi ascultarea sau supunerea øi
colaborarea – cu ajutorul lui Hristos, îi oferæ un mijloc de a se ridica în mod
constant deasupra impulsurilor firii sale.
Dincolo de aceste paralele, este cert nu doar cæ vulturii sunt ei înøiøi adeværaﬂi
maeøtri ai zborului, dar øi faptul cæ ei øtiu sæ-øi înveﬂe puii sæ zboare. Haideﬂi sæ
vedem ce putem învæﬂa urmærindu-i cu atenﬂie.
Vulturul adult pluteøte foarte aproape de puiul de vultur, hrænindu-l,
protejându-l de prædætori øi oferindu-i un cadru propice dezvoltærii sale, dar øi
demonstrându-i cæ modul sæu de comportare este demn de urmat. Destul de
interesant este cæ exemplul pærintelui – øi nu al tovaræøilor vulturului – reprezintæ
cea mai mare influenﬂæ în transformarea acelui pui de vultur într-un maiestos
vultur matur. Nu este oare acesta planul lui Dumnezeu øi pentru noi? Puii de
vultur învaﬂæ cel mai bine sæ zboare, sæ vâneze, sæ se hræneascæ, sæ acﬂioneze
în timp de crizæ øi sæ træiascæ o viaﬂæ fericitæ øi folositoare urmând exemplul
pærinﬂilor lor.
Sunt vieﬂile, obiceiurile øi caracterele noastre demne de urmat? Facem alegeri
sænætoase øi folositoare? Trist este cæ, urmând exemplul unui pærinte leneø, trândav,
copiii se vor supune astfel unei naturi pervertite øi vor avea o viaﬂæ mizerabilæ øi
nefolositoare – ferindu-se de responsabilitæﬂi, ajungând în lipsuri øi devenind
mânioøi, ceea ce îi va conduce la distrugere.
Transformarea caracterului, a comportamentului, a atitudinilor øi a vieﬂii
tânærului meu trebuie sæ înceapæ cu mine. Trebuie sæ-L las pe Dumnezeu sæ-mi
schimbe caracterul meu în primul rând. Tânærul meu trebuie sæ mæ vadæ pe mine
întinzând în mod constant aripile puternice, bine dezvoltate, ale dependenﬂei de
Dumnezeu øi plutind prin puterea Sa. Cum sæ mæ pot aøtepta sæ-l væd pe tânærul
meu zburând aøa cum trebuie, din moment ce eu ofer exemplul unuia care prea
adesea se împotmoleøte în mocirlæ? Trebuie mai întâi sæ mæ ridic deasupra
impulsurilor firii mele, astfel încât tânærul meu sæ poatæ vedea øi urma modul în
care Dumnezeu mæ întæreøte pe mine.
ﬁelul primordial al vieﬂii unui vultur-pærinte este acela de a-l face pe puiul
sæu în stare sæ ducæ mai departe mæreaﬂa moøtenire pentru care a fost creat – øi, la
* Isaia 40:31
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rândul sæu, sæ o transmitæ mai departe generaﬂiei urmætoare. Acest vultur nu este
preocupat sæ-øi ﬂinæ la nesfârøit odrasla în cuibul lui. Nici nu va îngædui însæ ca
puiul sæ se îndepærteze înainte de vreme. El asiguræ în schimb atât siguranﬂa, cât
øi provocarea, la timpul potrivit, cu scopul de a-l vedea într-o zi pe micuﬂul vultur
zburând cu succes – total independent de pærinﬂii sæi øi pe de-a-ntregul dependent
de Dumnezeu.
Rolul pærintelui se va schimba pe mæsuræ ce puiul de vultur creøte. La
începutul vieﬂii sale, pærintele îi împlineøte nevoile fizice øi îi asiguræ îndrumare
în privinﬂa deprinderilor vitale. La scurt timp, micul vultur îøi fâlfâie aripile,
întinzându-øi muøchii øi arætându-øi interesul pentru lumea înconjurætoare,
aruncând priviri fugare peste marginea cuibului sæu semeﬂ. Curând, el se caﬂæræ
mai sus pentru a putea vedea mai bine øi se cocoaﬂæ nesigur pe marginea cuibului,
încercându-øi aripile în bætaia vântului, în timp ce admiræ priveliøtea. Din când în
când, vântul îl împinge înapoi în cuib, însæ micul vultur urcæ la loc neîndemânatic,
pânæ când capætæ suficientæ putere øi echilibru, încât sæ se împotriveascæ vântului
ce bate în cæsuﬂa sa de pe culmi.
Copiii noøtri ajung, asemenea acestor pui de vultur, pe marginea cuibului
cæminului nostru, nu-i aøa? Ei încep sæ spunæ lucruri de genul: “Pot sæ conduc øi
eu, tatæ?” “Aø vrea sæ învæﬂ sæ schimb uleiul la maøinæ!” “Mami, este potrivitæ
fusta mea?” “Ce zici de noua mea coafuræ?” “Ce sæ spun atunci când…?” “Mæ
gândesc sæ am patru copii când mæ cæsætoresc øi…” “Nu pot gæti toatæ mâncarea,
mamæ! E prea mult.” “Haideﬂi cu toﬂii sæ schiem pe întuneric.” “Vrem øi noi sæ
ieøim cu copiii. Ce este ræu în asta?” “Ce este ræu la muzica aceasta?” “Dar aøa se
poartæ azi; toﬂi fac aøa.” “Sæ iau hainele astea? Dar nu mai sunt la modæ.” “Aøa
vreau sæ-mi aranjez pærul. Cred cæ aratæ grozav.”
Micul vultur l-a privit îndeaproape pe tatæl sæu cum stætea øi scruta orizontul.
Acum este timpul ca øi el sæ facæ acelaøi lucru. Pe cine imitæ tinerii noøtri? Ale
cui exerciﬂii de zbor le urmæresc ei în timp ce se balanseazæ pe marginea cuibului,
pregætindu-se sæ ia deciziile de viaﬂæ – pe ale tovaræøilor lor sau pe ale pærinﬂilor
lor? Trebuie sæ-I îngæduim lui Dumnezeu sæ ne arate cum sæ-i ajutæm în timp ce
ei învaﬂæ sæ-øi ia zborul în viaﬂa aceasta. Nu dorim ca ei sæ-øi urmeze instinctul
natural. Nu dorim sæ-i læsæm pe cont propriu! Antrenamentul nostru de zbor are
implicaﬂii veønice! Îi îndrumæm noi cætre direcﬂia corectæ – spre standardele biblice,
færæ a ﬂine seama de capricii sau de modæ? Cunosc ei modul în care pot intra în
legæturæ cu Isus, Cel care le dæ putere, astfel încât valurile lumii sæ nu-i poatæ
lua?
Lecﬂie de zbor
Atât mama, cât øi tatæl-vultur privesc semnificativ unul la celælalt. Micuﬂii
vulturi nu mai sunt pui de-acum. Educaﬂia cere acum împlinirea unei noi nevoi:
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aceea de a învæﬂa sæ zboare. Micul vultur este pregætit, aøa cæ Zborul 101 poate
începe. Tatæl îøi împinge uøor puiul øi cel mic se trezeøte deodatæ în aer. Bætând
frenetic din aripioarele sale, se præbuøeøte brusc. Vulturul este însæ pregætit pentru
acest lucru. El coboaræ în picaj pentru a prinde pe spatele sæu comoara sa øi a o
duce înapoi în siguranﬂæ la cuib – læsându-øi odorul sæ simtæ pentru prima datæ ce
înseamnæ sæ zbori. Odatæ revenit în cuib, micul vultur se ghemuieøte pentru o
clipæ, revenindu-øi dupæ sentimentul de spaimæ pe care i l-a adus aceastæ nouæ
experienﬂæ. Curând însæ, atracﬂia universului înconjurætor îl acapareazæ din nou.
De aceastæ datæ, mama este cea care îøi ia zborul øi îøi îndeamnæ puiul sæ
saræ. Væzând-l cæ stæ prea mult pe gânduri, ea se întoarce la cuib øi-i face vânt –
pentru ca mai apoi sæ-l prindæ întocmai cum fæcuse øi tatæl. Acum, asemenea
unui cæﬂeluø care îøi recapætæ mingea pentru a se juca, aceøti pærinﬂi îi oferæ
tânærului vultur ocazia de a-øi exersa aripile, asigurându-i în acest timp un cæmin
sigur. Vulturul aflat în creøtere îøi dezvoltæ în felul acesta, de bunæ voie, curajul
øi încrederea.
Le oferim øi noi ajutor în aceeaøi manieræ micilor vulturi aflaﬂi în procesul de
maturizare? Le demonstræm noi cæ pærinﬂii lor øi Isus reprezintæ cuibul lor sigur?
Îi încurajæm noi sæ zboare singuri – fæcând alegeri corecte în maniera cea mai
potrivitæ? Când au nevoie de noi, ne îndreptæm spre ei pentru a-i ridica într-un
mod sigur øi sænætos – înainte de a fi zdrobiﬂi de stâncile ce se aflæ dedesubt?
Percep ei ajutorul nostru ca pe unul plin de dragoste? Învaﬂæ ei sæ încerce din nou
øi din nou, alegând binele în locul ræului pânæ când acesta devine însæøi natura
lor?
Pe de altæ parte, zboaræ ei în jurul cuibului – temându-se sæ facæ o alegere,
temându-se ca nu cumva sæ cadæ sau temându-se sæ væ nemulﬂumeascæ pentru cæ
veﬂi ﬂipa øi veﬂi critica încercarea lor? Dacæ le desconsideræm alegerile sau îi
învinuim pentru cæ nu fac ceea ce am face noi, dacæ nu discutæm cu ei øi nu le
spunem de ce facem noi ceea ce facem, îi vom ajuta noi sæ înveﬂe cum sæ ia
decizii bune? Dacæ îi înjosim øi criticæm prin abordarea noastræ, nu facem decât
sæ-i îndepærtæm de noi øi sæ-i împingem spre prietenii lor!
Dacæ suntem neatenﬂi øi neglijæm educarea importantæ în timpul acestor ani,
Satana va prelua frâiele. Chiar væ doriﬂi asta? Dacæ nu decidem sæ-i îndreptæm pe
tinerii noøtri cætre Dumnezeu, de fapt noi decidem sæ-l læsæm pe Satana sæ-i
conducæ. Nu este cale de mijloc. Dar dacæ vom da dovadæ de grijæ, sub îndrumarea
lui Dumnezeu, El ne va oferi curajul øi încrederea Sa pentru a-i îndrepta pe tinerii
noøtri cætre El. Putem atunci înlocui felul nostru de a înjosi, de a irita øi de a cæuta
greøeli, cu reguli înﬂelepte, cælæuzire plinæ de dragoste øi încurajare plinæ de
compasiune.
ﬁelul vieﬂii unui vultur trebuie sæ devinæ øi al nostru! Dedicaﬂi øi preocupaﬂi
asemenea vulturului, trebuie sæ-i învæﬂæm pe adolescenﬂii noøtri cum sæ devinæ
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adulﬂi – cum sæ ia decizii înﬂelepte care îi vor conduce la o træire plinæ de succes.
În încercarea noastræ de a-i ajuta sæ se hotærascæ sæ petreacæ timp cu Dumnezeu,
sæ înveﬂe sæ-I audæ vocea din Scripturæ, din conøtiinﬂæ, din providenﬂæ øi în drumul
lor zilnic, vom deschide cartea adeværatului zbor în faﬂa minﬂii adolescenﬂilor
noøtri. Vor dori sæ facæ acest lucru sau vor refuza? Deciziile de partea binelui sau
a ræului vor hotærî cu adeværat destinul lor.
A-i împinge pe tinerii noøtri peste marginea cuibului înseamnæ sæ-i provocæm
sæ aplice principiile lui Dumnezeu în viaﬂa de zi cu zi. Când îi chemaﬂi sæ ajute
voios la spælarea vaselor, curæﬂarea conøtiincioasæ a cæzii sau pregætirea de bunæ
voie a mesei, voi le daﬂi oportunitatea de a-øi întinde aripile cu încredere øi
supunere. A le cere stæruitor sæ-øi facæ temele de la øcoalæ în mod conøtiincios
sau sæ-øi pæstreze camera curatæ øi ordonatæ le pune la încercare îndemânarea lor
de a zbura. Aceste provocæri îi pun în situaﬂia de a decide sæ se supunæ sau nu. Ei
pot alege sæ zboare alæturi de Dumnezeu în momentul în care mama îi îndeamnæ
sæ-øi ia zborul deasupra imboldurilor firii pæmânteøti – sau se pot præbuøi sub
puterea gravitaﬂiei sinelui øi pot deveni descurajaﬂi, lipsiﬂi de credinﬂæ, tulburaﬂi
sau ræzvrætiﬂi. Noi trebuie sæ fim plasa lor de siguranﬂæ, arætându-le cum sæ zboare,
prinzându-i atunci când cad øi aducându-i înapoi la cuib pentru o altæ încercare,
pânæ ajung sæ øtie sæ zboare.
Zborul implicæ atât sfidarea legii gravitaﬂiei, cât øi a ﬂine cont de legile zborului.
A fi creøtin implicæ atât sfidarea legii pæcatului øi a eului, cât øi a conlucra cu
legile cerului. Atunci când le cerem adolescenﬂilor noøtri sæ îndeplineascæ un
lucru care presupune ræstignirea eului, ei au atunci ocazia sæ aleagæ zborul sau
præbuøirea. Noi însæ trebuie sæ fim acolo pentru a-i ridica øi aduce înapoi pentru
o nouæ încercare. Nu este o problemæ sæ cazi. Sæ încerci øi sæ cazi øi iar sæ încerci
înseamnæ sæ înveﬂi. Sæ încerci øi sæ cazi øi apoi sæ renunﬂi înseamnæ sæ abandonezi.
Noi îi putem iubi pe tinerii noøtri ajutându-i sæ continue sæ încerce pânæ când vor
reuøi.
Avem un duøman, pe Satana, care încearcæ sæ-i ispiteascæ pe aceøti
neexperimentaﬂi pui de vultur. Øi el îi îndeamnæ sæ zboare – un zbor de o naturæ
total diferitæ – semænând mai mult cu un picaj mortal. Îi face sæ confunde brevetul
de zbor cu libertatea de a zbura øi îi conduce pe tinerii noøtri spre o robie josnicæ.
Le inspiræ propriile sale gânduri, sentimente øi emoﬂii negative øi de ræzvrætire.
El strigæ la puiul de vultur: “Sari! Sari øi zboaræ liber de orice constrângere!
Respinge orice ajutor! Mergi øi distreazæ-te cu prietenii tæi! Fæ lucruri interzise!
Nu conteazæ! Pærinﬂii tæi øi Dumnezeu nu øtiu despre ce vorbesc. Ei încearcæ doar
sæ te ﬂinæ departe de orice distracﬂie!” Mulﬂi tineri îl cred øi sar, crezând cæ ei
chiar zboaræ. Dar, de fapt, ei descoperæ cæ el n-a fæcut decât sæ-i conducæ pe
traseul propriei præbuøiri. Apoi el râde, în timp ce ei se zbat în mocirlæ.
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Adeværatul zbor începe atunci când puiul de vultur hotæræøte sæ-øi filtreze
toate gândurile, sentimentele, emoﬂiile, obiceiurile øi înclinaﬂiile prin Hristos øi
Cuvântul Sæu. Arta de a zbura înseamnæ ca el sæ aleagæ sæ asculte de vocea lui
Dumnezeu øi sæ intre în legæturæ cu El pentru a primi putere atunci când se hotæræøte
sæ asculte. Înseamnæ sæ se prindæ de Hristos øi sæ zboare prin El – færæ a încerca
sæ zboare prin propria putere.
Zbor spre înælﬂimi
Aﬂi auzit vreodatæ ﬂipætul vulturului? Când este prins în mijlocul unei væi
înguste de norii întunecoøi ai furtunii, vulturul se avântæ înainte øi înapoi trimiﬂând
ﬂipætul sæu strident de eliberare spre a ræsuna în stâncile din jur. Nu poate vedea
razele de soare, dar el øtie prin credinﬂæ cæ ele sunt acolo. Curând, cu un ﬂipæt
ascuﬂit, vulturul ﬂâøneøte în sus prin porﬂiunea cea mai întunecatæ de nori spre
cerul senin de deasupra lor.
Tânærul nostru trebuie sæ înveﬂe mai întâi prin credinﬂæ (øi nu prin vedere),
apoi prin experienﬂæ, cæ nu trebuie sæ ræmânæ sub norul obiceiurilor greøite, al
atitudinilor rele, al viciului sau al ræzvrætirii. Este un creøtinism lipsit de putere
acela care susﬂine cæ noi trebuie sæ træim dedesubtul norilor. Adolescenﬂii noøtri,
asemenea vulturilor, pot striga la Dumnezeu: “Nu trebuie sæ stau sub acest nor al
gândurilor øi sentimentelor negative! Razele de soare øi viaﬂa sunt tocmai de
cealaltæ parte! Voi trece prin întunecime spre lumina vieﬂii – Isus !”
El nu vede nimic, nu simte nimic, nu poate spera în nimic. Dar credinﬂa øi
experienﬂa îi spun cæ este soare øi viaﬂæ (în Isus) de cealaltæ parte, øi el tânjeøte
dupæ ea. El pætrunde prin ceaﬂa întunecoasæ, prin norii furtunoøi ai încercærilor,
dificultæﬂilor øi înclinaﬂiei egoiste. Prin credinﬂæ, el strigæ øi zboaræ printre nori de
nesiguranﬂæ øi gæseøte adeværata libertate øi viaﬂæ.
Înﬂelegi acest lucru? Îl experimentezi tu însuﬂi?
Pe mæsuræ ce tânærul strigæ la Dumnezeu, ascultæ de El øi/sau de pærinﬂii sæi,
conduøi de Dumnezeu, el depune toate eforturile. Isus Îøi descoperæ lumina
înæuntrul lui øi caracterul Sæu stræluceøte în afaræ. Puiul de vultur devine apoi un
lucrætor harnic, un ajutor voios, un membru de echipæ credincios în ce priveøte
datoriile casnice. El învaﬂæ sæ pæstreze o cameræ ordonatæ øi curatæ øi dezvoltæ
obiceiuri bune în ce priveøte studiul øcolar. Cu fiecare alegere a sa de a coopera
cu puterea divinæ, obiceiurile lui de a face ceea ce este drept devin mai puternice.
Puterea divinæ însoﬂeøte efortul sæu omenesc øi dæ naøtere unei vieﬂi ascunse cu
Hristos în Dumnezeu – care este adeværatul zbor.
Ce am putea sæ le oferim mai bun drept moøtenire copiilor noøtri?
Pe mæsuræ ce puii noøtri de vultur cunosc succese repetate, ei învaﬂæ sæ
îndrægeascæ provocarea zborului. Este de fapt o libertate nou descoperitæ aceea
de a træi deasupra impulsurilor firii pæmânteøti. Ei doresc sæ repete acest proces
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al învæﬂærii, deoarece descoperæ cæ aceasta se poate “în Hristos”, în timp ce “prin
sine” nu este posibil. Ei sunt dispuøi sæ coopereze cu pærinﬂii lor în acest important
proces al însuøirii unor moduri corecte de a gândi, simﬂi øi de a reacﬂiona – øi al
întreruperii celor greøite øi nocive. Ei vor descoperi puterea de a deveni tot ceea
ce Dumnezeu a intenﬂionat ca ei sæ fie. Cel trist devine fericit, cel necinstit devine
cinstit, cel neascultætor, ascultætor øi cel pus pe ceartæ, prietenos, deoarece
Dumnezeu este Cel care-i face în stare sæ zboare.
Experimentarea unui zbor plin de succes îi pregæteøte sæ facæ faﬂæ provocærilor
lumeøti – atât din interiorul, cât øi din exteriorul bisericii. Ei nu vor mai dori
prietenii rele. Le vor considera superficiale, goale øi nesatisfæcætoare, deoarece
adeværatele lor nevoi sunt împlinite – de pærinﬂii lor øi de Dumnezeul lor personal
øi atotputernic.
Aøadar alegerea este a noastræ, pærinﬂi! Sæ ne punem câteva întrebæri
pertinente.
Este antrenamentul nostru de zbor condus de Dumnezeu sau de noi? Este
condus de Duhul Sfânt sau de noi? Înﬂelegem noi nevoia de îndrumare potrivitæ
pentru a-i influenﬂa pe tinerii noøtri pe cærarea dreaptæ a vieﬂii sau le îngæduim
sæ-øi îndrepte ei înøiøi paøii? Ne spælæm pe mâini de întreaga responsabilitate?
Suntem prea ocupaﬂi sau preocupaﬂi cu alte probleme? Læsæm noi ca adolescenﬂii
noøtri sæ se zdrobeascæ de stâncile de dedesubt, pentru cæ pare prea grea provocarea
slæbiciunilor lor de caracter, a cercetærii de sine øi a judecæﬂii neînﬂelepte? Dacæ
acesta este cazul vostru, este timpul sæ înﬂelegeﬂi cæ nu trebuie sæ mai continuaﬂi
în felul acesta!
Dumnezeu este dornic sæ ne ofere instruire la locul de muncæ, în ce priveøte
instructajul de zbor dacæ … vom læsa la o parte scuzele øi confuzia øi ne vom
apropia de El în spiritul unuia doritor sæ înveﬂe. Miza este mare! Puii noøtri de
vultur se balanseazæ pe marginea cuiburilor lor – pregætindu-se ca, mai devreme
sau mai târziu, sæ se avânte în viaﬂæ. Vom hotærî sæ facem tot ce este posibil
pentru a-i pæstra pentru cer? Sau vom alege calea “uøoaræ”, privindu-i cum intræ
în picajul mortal al unei vieﬂi conduse de ei înøiøi? Ne vom dedica împlinirii
nevoilor lor aøa cum a plænuit Dumnezeu sau îl vom læsa pe Satana sæ umple
golul?
Dacæ vrem sæ le oferim tinerilor noøtri dragi o øansæ mai bunæ, avem de fæcut
un serios antrenament de zbor. În urmætoarele capitole vom privi mai îndeaproape
diferitele aspecte ale modului în care sæ ne educæm tinerii prin puterea Duhului
Sfânt. Însoﬂiﬂi-mæ pe mæsuræ ce vom explora mai îndeaproape modalitæﬂile prin
care sæ satisfacem multe dintre acele nevoi neîmplinite pe care le-am neglijat øi,
astfel, sæ ne salvæm tinerii!

16

NEVOI NEÎMPLINITE

ÎMBRÆﬁIØARE PENTRU CEI SINGURI
UN CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU MAMELE SINGURE
“Væd nevoi neîmplinite la tot pasul”, vei spune. “Cum voi putea eu, o persoanæ
singuræ, sæ mai adaug ceva la viaﬂa mea, la orarul meu sau la lista mea de
îndatoriri?”
Dumnezeu ræspunde acestei întrebæri într-un mod atât de simplu, dar atât de
profund. “Cæutaﬂi mai întâi Împæræﬂia lui Dumnezeu øi neprihænirea Lui, øi toate
aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”*
Atitudinea ta în faﬂa acestei provocæri îﬂi determinæ altitudinea. Cæutarea în
primul rând a lui Hristos îﬂi va oferi perspectiva de ansamblu a vulturului, întregul
tablou. Lucrurile mari, obstacolele de netrecut devin “mici” væzute prin ochii
Sæi. A privi la puterea lui Isus øi nu la slæbiciunea ta reprezintæ un mod important
de a-ﬂi lærgi viziunea, øi de a-ﬂi înælﬂa astfel speranﬂele øi ﬂintele.
Dumnezeu va pune asupra ta doar ceea ce vei putea face prin øi cu El. Nu te
teme de ceea ce este în faﬂa ta, deoarece Dumnezeu îﬂi va da înﬂelepciune øi te va
face în stare sæ îndeplineøti tot ceea ce îﬂi cere sæ faci. Învaﬂæ sæ mergi øi sæ
vorbeøti împreunæ cu El asemenea lui Enoh. Citeøte Scriptura avându-L pe
Dumnezeu drept ghid al tæu. Cere-I sæ te ajute sæ înﬂelegi aplicaﬂia practicæ a ceea
ce citeøti. El este Învæﬂætorul tæu credincios.†
Acesta este antrenamentul tæu de zbor – de care ai nevoie ca sæ-l poﬂi îndruma
pe tânærul tæu. Putem preda doar ceea ce øtim noi înøine. Când Isus îﬂi este Soﬂ,
Sfætuitor, Îndrumætor øi Prieten, ai tot ce-ﬂi trebuie pentru a satisface acele nevoi
neîmplinite ale adolescentului tæu. Acestea nu trebuie læsate sæ fie rezolvate de
gaøca pestriﬂæ. Øi Dumnezeu îﬂi va da înﬂelepciune øi o metodæ de a-l apropia de
inima ta øi a Lui. El îﬂi va dubla eforturile øi-ﬂi va da putere în alegerile pe care le
vei face. Vei vedea! Fæ aøadar tot ce poﬂi mai bine sub îndrumarea lui Dumnezeu
øi nu te teme. Începe prin a face primul pas – fæ un plan cu Hristos pentru a
schimba lucrurile prin puterea Lui.

* Matei 6:33
† Joan 6:45
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Capitolul 2
ÎMPLINIREA NEVOILOR
Isus a luat din nou cuvântul, øi le-a zis: “Adeværat, adeværat væ spun, cæ Fiul
nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatæl fæcând; øi tot
ce face Tatæl, face øi Fiul întocmai.”
– Ioan 5:19
Cum putem satisface noi nevoile neîmplinite ale lui Liviu Lænﬂiøor, Ionuﬂ cel
Inadaptat, Dorin cel Dur, Alina cea Abuzatæ, Mihai cel Mincinos, Maria
Muzicæ-Nebunæ, øi a altora ca ei?
Domnul Hristos a avut un real succes în abordarea oamenilor. El a petrecut
timp cu bærbaﬂii øi femeile, ca Unul care dorea binele acestora mai degrabæ decât
binele Lui Însuøi. El a luat parte la necazurile lor øi s-a îngrijit de nevoile lor øi, în
acest fel, le-a câøtigat încrederea. Abia dupæ aceea El îi chema sæ Îl urmeze.
“Hei, bæieﬂi, ce mai faceﬂi?”, s-a adresat Jim grupului de tineri.
“Chiar bine. De ce?”, ræspunse Liviu.
“O, ne pare ræu pentru voi, bæieﬂi. Aveﬂi atâta energie. Vreﬂi sæ faceﬂi ceva
amuzant øi totodatæ captivant, dar este greu sæ gæseøti ceva care sæ-ﬂi placæ
într-adevær.”
“Øi mæ rog, de ce sunteﬂi atât de interesat de noi?”, întrebæ suspicios Liviu
Lænﬂiøor.
“Îmi plac tinerii. Cred cæ majoritatea dintre ei sunt deja plictisiﬂi. Nu sunt
prea interesaﬂi sæ devinæ creøtini, deoarece væd prea multæ ipocrizie acasæ øi în
bisericæ. Se întreabæ de ce ar trebui sæ-øi batæ ei capul cu asta, din moment ce este
clar cæ nu vor reuøi nimic. Adeværul însæ este cæ cel puﬂin câﬂiva dintre voi au
væzut mæcar o datæ un creøtin adeværat øi ce persoanæ atractivæ poate fi aceasta. În
ce mæ priveøte, sunt interesat sæ le port de grijæ tinerilor, sæ-i fac sæ devinæ interesaﬂi
de ceva care sæ le facæ viaﬂa mai bunæ. Cred cæ tu ai putea deveni un mare
constructor, Liviu. Ce crezi?”
“Ei bine, l-am ajutat pe tatæl meu sæ construiascæ odatæ un acoperiø pentru
garaj – a fost grozav. Dar nu am mereu ocazia sæ fac ceva asemænætor. Aproape
nimeni nu mæ vrea prin preajmæ. De ce v-ar pæsa vouæ de mine?”, întrebæ sceptic.
Tot grupul privea atent la acest tovaræø neobiønuit øi la soﬂia sa. Unul dintre
ei îøi ﬂugui buza; altul ridicæ din sprâncene; un al treilea îøi miji ochii a neîncredere.
Fetele ne priveau dubios.
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“Ei bine, noi locuim în North Fork, chiar lângæ râu. Aﬂi coborât vreodatæ in
josul cascadelor? Este nemaipomenit. Ce-aﬂi spune sæ mergem mâine? Ne putem
plimba pe râu øi putem discuta mult mai mult! Dacæ doriﬂi, este OK.”
“Dar øtiﬂi cæ pentru a ajunge acolo ne trebuie bani. Eu am o maøinæ, dar nu
cred cæ-mi pot permite acest lucru”, spuse Liviu privind ironic.
“Væ trebuie cam o oræ øi jumætate sæ ajungeﬂi acolo. Pentru un drum dus-întors,
benzina costæ douæzeci de dolari. Uite, voi plæti eu prima voastræ cælætorie.” Øi
Jim i-a întins douæzeci de dolari.
Pentru a le câøtiga inimile tinerilor noøtri se cere sæ facem o investiﬂie iniﬂialæ
– din timpul nostru, din atenﬂia noastræ, din respectul nostru øi din interesele
noastre. Majoritatea tinerilor îøi doresc ca cineva sæ-i iubeascæ øi sæ aibæ grijæ de
ei în mod real. Ei îøi doresc sæ aparﬂinæ cuiva øi sæ fie apreciaﬂi. Øi asta pentru
început. Apoi construieøti pornind de aici.
Toﬂi puøtii se strânseræ pentru a discuta øi apoi au anunﬂat: “Da, credem cæ ar
fi grozav. Ne vedem mâine!” Øi ne-am luat ræmas bun.
O investiﬂie care se meritæ
A doua zi eram cu toﬂii pe malul râului, având pregætiﬂi colacii de înot. Jim
le-a oferit instrucﬂiuni øi i-a întrebat: “Øtie toatæ lumea sæ înoate bine?”
Sara cea Sfioasæ øi Dorin cel Dur nu pæreau siguri pe ei, deøi øtiau sæ înoate,
aøa cæ m-am oferit. “Voi merge în josul râului alæturi de tine, Sara, øi fii siguræ cæ
te vei afla în siguranﬂæ. Va fi grozav; îﬂi voi aræta ce trebuie sæ faci. Vei reuøi, sunt
sigur.”
Jim le spuse: “Ei bine, voi merge cu Dorin øi îi voi aræta ce øtiu. Vreau ca
patru dintre noi sæ meargæ primii øi apoi restul. Simﬂiﬂi-væ bine, dar aveﬂi grijæ.
Râul are un curent foarte puternic.”
Jim a pornit primul, urmat îndeaproape de Dorin cel Dur. Pe când Jim înota
pe spate, strigându-le câteva instrucﬂiuni celorlalﬂi, nu-øi dædu seama cæ se îndrepta
spre un bolovan ieøit din apæ. A ræmas agæﬂat de piatræ øi noi ceilalﬂi am trecut în
grabæ pe lângæ el, chicotind la vederea expresiei de uimire de pe faﬂa lui.
“Hei, bæieﬂi, aøteptaﬂi-mæ øi pe mine! Nu o luaﬂi înaintea øefului”, strigæ el
compætimitor. Toﬂi au început sæ râdæ.
Jim l-a ajuns pe Dorin chiar înainte sæ intræm în zona învolburatæ a râului.
“Dupæ ce trecem de aceastæ porﬂiune, înotaﬂi pe partea dreaptæ pentru a væ apropia
de urmætoarea cascadæ”, le spuse el.
Cascadele erau grozave. Apa rece o lovi pe Sara drept în faﬂæ øi ea ﬂipæ
îngrozitæ. M-am apropiat de ea ca sæ mæ asigur cæ este bine. Apoi, am intrat
intenﬂionat în urmætoarea cascadæ øi am fost acoperitæ complet de apæ. Am ﬂipat
de bucurie øi m-am întors spre ea. “E chiar rece, nu-i aøa? Chiar îmi place sæ mæ
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distrez aøa pe râu.” De fiecare datæ când mæ stropeam strigam de bucurie. Curând
øi Sara cea Sfioasæ fæcea la fel.
Prima porﬂiune a cascadelor se terminæ øi, înotând spre dreapta, am intrat în
cea de a doua zonæ, pentru a continua sæ ne distræm øi sæ ne stropim. Bæieﬂii se
simﬂeau foarte bine. Jim vorbea øi se juca cu ei øi s-au entuziasmat repede, deoarece
cu el se simﬂeau foarte bine. Chiar pærea cæ-i pasæ cu adeværat de fiecare dintre ei.
A urmat apoi o porﬂiune a râului liniøtitæ øi adâncæ, pe care noi o numim
“Culoarul Bestiei”. Jim le explicæ apoi: “În acest loc întins ne putem lua la trântæ
în mod liber øi în siguranﬂæ. Dacæ cineva preferæ sæ nu participe, doar ridicæ mâna
în semn cæ întrerupe jocul, øi va fi læsat în pace. Dorim sæ ne bucuræm cu toﬂii –
de aceea haideﬂi sæ ne respectæm unii pe alﬂii.”
Încæierarea generalæ începu øi, în acea atmosferæ generalæ de veselie, aproape
toﬂi au avut parte de o trântæ cel puﬂin odatæ. Sara cea Sfioasæ abandonæ øi Dora
cea Disperatæ se apropie de ea pentru a vedea dacæ totul este în ordine. Liviu
Lænﬂiøor îl trânti pe Dorin cel Dur, care ieøi la suprafaﬂæ tuøind. Jim se duse sæ se
asigure cæ totul era în ordine øi-i arætæ cum sæ-øi fixeze din nou colacul. Dorin cel
Dur vru sæ scape de o a doua scufundare din partea lui Ionuﬂ cel Inadaptat, dar
acesta nu-l læsa cu nici un chip.
Jim se duse într-acolo øi-i spuse, “Nu, el a cerut sæ iasæ din joc, aøa cæ ar
trebui sæ-i respectæm dorinﬂa. Aøa-i corect. De ce nu te iei la trântæ cu altcineva?”
Ionuﬂ cel Inadaptat începu sæ reacﬂioneze agitat, dar curând se potoli. Îøi gæsi
apoi bucuria încercând sæ se ia la trântæ cu Jim. Jim însæ fæcu un joc bun øi,
curând, acesta, scoﬂându-øi colacul, ceru milæ. Curând ne-am apropiat de o altæ
zonæ de repeziøuri øi Jim le ceru tuturor sæ se urce pe colacii lor.
“Asiguraﬂi-væ cæ staﬂi cu øezutul sus deoarece pe aceastæ porﬂiune stâncile ies
pe alocuri la suprafaﬂæ. Dupæ ce vom trece de curbæ, ræmâneﬂi pe mijloc pentru cæ
urmeazæ cea mai spectaculoasæ cursæ din viaﬂa voastræ.”
“Hei, asta fost grozav. Haideﬂi încæ o datæ!”, spuse Ionuﬂ când trecu prin
vâltorile acestea. Øi cu toﬂii încuviinﬂaræ, chiar øi Sara cea Sfioasæ.
Øi aøa se face cæ am repetat figura din nou øi din nou. Obosiﬂi, ne-am întors
cu toﬂii acasæ la noi, împærtæøind cu entuziasm ceea ce i-a plæcut fiecæruia din
aventura noastræ. Eu am pregætit o micæ gustare din fructe øi pâine; douæ dintre
fete au venit în bucætærie sæ mæ ajute. Ne-am aøezat în grupuri mici øi, curând,
începuræ conversaﬂii pline de viaﬂæ. Jim øi cu mine am discutat în mod individual
cu câﬂiva din grup, arætându-ne cu adeværat interesaﬂi de ei. Ne doream sæ ajungem
sæ-i cunoaøtem pe toﬂi. Curând, sosi timpul de plecare pentru ei. Am dat mâna cu
câﬂiva dintre ei, iar pe alﬂii i-am îmbræﬂiøat.
“Øi când am putea repeta figura?”, întrebæ Alina
“Ei bine, ne-ar plæcea sæ ajungem sæ væ cunoaøtem mai bine. Mâine va trebui
sæ împræøtii cu lopata pietriøul acesta pe drumul pentru maøinæ øi sæ fac mai întâi
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ceva treburi casnice, dar pot termina øi putem sæ mergem apoi la râu în jur de ora
cinci øi jumætate dupæ-amiaza, dacæ este bine pentru voi”, propuse Jim.
Au hotærât sæ vinæ cu toﬂii, dacæ este cu putinﬂæ. “Pe mâine”, au spus toﬂi în cor.
“La revedere. Væ mulﬂumim cæ aﬂi venit. Am petrecut într-adevær un timp
minunat cu fiecare dintre voi”, am spus, fæcând cu mâna.
Implicându-i
Ziua urmætoare, copiii au venit cu toﬂii devreme. Doreau sæ ne ajute sæ
descærcæm pietriøul din remorcæ øi sæ-l întindæ cu grebla pe drumul pentru maøinæ.
Jim a discutat cu ei lucruri interesante øi s-au distrat muncind împreunæ.
Maria Muzicæ-Nebunæ veni în casæ, oferindu-se sæ mæ ajute la ceea ce fæceam.
O, a fost atât de dræguﬂæ! Am terminat de gætit, am strâns øtergarele øi am mæturat
podeaua bucætæriei în timp ce discutam.
“Øi ce-ai vrea sæ faci când vei creøte mare, Maria?”, am întrebat-o.
“Chiar nu øtiu; nu prea m-am gândit mult la asta.”
“Te intereseazæ domeniul medical, munca de secretariat, sæ faci curæﬂenie
sau îﬂi doreøti sæ devii mamæ?”
“Ei bine, înclin întrucâtva spre domeniul medical. Mæ gândeam sæ devin
tehnician în domeniul razelor X”, ræspunse ea.
“Ce anume te intereseazæ în asta?”
“Unchiul meu este un astfel de tehnician øi câøtigæ bani buni.”
“Te pricepi la mecanicæ sau sæ demontezi un anumit lucru? Cum stai cu
matematica?”
“Sunt total nepriceputæ la orice ﬂine de mecanicæ. Am desfæcut odatæ un ceas
stricat øi am încercat sæ-l fac la loc. Tatæl meu s-a supærat ræu de tot cæ nu am mai
reuøit acest lucru. Cu matematica stau bine, dar nu sunt expertæ ca fratele meu.
Dar de ce?”
“Mæ gândesc mai degrabæ la ce ocupaﬂie ﬂi s-ar potrivi – decât la ce ocupaﬂie
ﬂi-ar aduce cei mai mulﬂi bani. Este bine sæ-ﬂi placæ munca. Vei avea întotdeauna
bætæi de cap la serviciu, dar este cu totul altceva dacæ îﬂi place ceea ce faci. Te-ai
gândit vreodatæ sæ devii asistent medical?”
“De fapt, m-am gândit. Ai mei îmi spun cæ niciodatæ nu voi fi în stare sæ-mi
termin studiile, pentru cæ sunt prea grea de cap.” Maria Muzicæ-Nebunæ læsæ
umerii în jos în timp ce îmi spuse asta.
“Ei bine, væd la tine o inimæ gata sæ ofere ajutor – væzând ce ai fæcut astæzi
aici ca sæ mæ ajuﬂi. Dacæ ai o inimæ de asistent medical, øtiu cæ poﬂi face asta, dacæ
te stræduieøti. Nu conteazæ dacæ este greu atunci când îﬂi place.”
“Crezi cæ aø putea? Nimeni nu crede cæ pot face øi eu ceva bun. Am renunﬂat
la ideea de a deveni asistent medical.” Ea se uitæ la mine cu o licærire de speranﬂæ
în ochii sæi.
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“Ai putea încerca asistenﬂa medicalæ – chiar øi acum la 14 ani – dacæ doreøti”,
i-am sugerat.
“Aø putea? Cum?”
“Dacæ studiezi øi te pregæteøti pentru a deveni un asistent medical calificat,
ai putea lucra la un sanatoriu sau la un spital ca personal auxiliar, ca sæ vezi dacæ
ai aptitudini øi înclinaﬂie pentru aceasta. Îﬂi vei forma o idee øi despre cursurile pe
care o sæ le faci øi îﬂi vei da seama dacæ poﬂi face faﬂæ sau nu. Dacæ ai dificultæﬂi în
a înﬂelege ceva, voi fi bucuroasæ sæ te ajut cu ce pot. Eu sunt asistent autorizat øi
familia mea nu a crezut niciodatæ cæ voi termina colegiul. M-au descurajat chiar
øi sæ încerc. Dar am reuøit, øi aøa poﬂi face øi tu, dacæ te vei concentra asupra
acestui lucru. Îmi place foarte mult sæ am grijæ de bolnavi. Gândeøte-te la asta.”
“Mulﬂumesc! O voi face. Mæ voi gândi la acest lucru.” Zâmbi.
Am discutat despre diferite ocupaﬂii pe care le-ar putea lua în consideraﬂie,
dar în cele din urmæ, interesul sæu cel mai mare era pentru asistenﬂæ medicalæ.
“Chiar m-aﬂi ajuta dacæ nu aø înﬂelege ceva?”, întrebæ ea.
“Desigur, o voi face. Tu eøti importantæ pentru mine. Mi-ar face plæcere sæ te ajut.”
Am auzit-o spunând în øoaptæ: “Mi-ar plæcea ca øi mamei mele sæ-i pese de
mine în felul acesta.”
M-am rugat lui Dumnezeu: Ar trebui sæ continui discuﬂia sau sæ o las aøa?
“Sæ ne ocupæm de aceastæ problemæ altæ datæ. Are deja multe la care sæ se
gândeascæ”, îmi conduse Dumnezeu gândurile.
Doamne, sæ o ajut sæ meargæ alæturi de Tine?, m-am interesat eu.
“Nu, încæ nu”, îmi aduse El în minte.
“Tu eøti o fatæ foarte scumpæ, Maria. Chiar îmi place sæ lucrez cu tine. Cred
cæ este timpul sæ ne pregætim sæ mergem la râu. Sæ vedem dacæ ceilalﬂi au terminat
cu tot pietriøul de afaræ. Abia aøtept cursa noastræ pe râu, tu nu?”
“Desigur, de ce nu?” Maria Muzicæ-Nebunæ radia deoarece cineva credea cæ
ea este valoroasæ øi ar putea deveni asistent medical, øi cæ era cineva acolo ca sæ
o ajute la nevoie.
Ieøind pe veranda din spate, l-am væzut pe Liviu Lænﬂiøor sprijinindu-se de
lopata sa în remorca de acum goalæ, în timp ce Dorin cel Dur øi Mihai cel Mincinos
se sprijineau în greblele lor în spatele remorcii. Toﬂi erau implicaﬂi într-o
conversaﬂie interesantæ cu Jim despre meserii øi opﬂiunile pentru fiecare dintre ei.
“Nimeni nu a încercat vreodatæ sæ mæ ajute sæ-mi dau seama ce vreau sæ
devin. Mæ încântæ ideea de a lucra în construcﬂii pentru a vedea dacæ mi se
potriveøte”, exclamæ Liviu.
Dorin cel Dur se gândea sæ înveﬂe mai bine la øcoalæ. I-ar plæcea sæ conducæ
într-o zi un magazin de produse sportive, øi øtia cæ ar trebui sæ-øi îmbunætæﬂeascæ
cunoøtinﬂele de matematicæ pentru a realiza asta. Mihai cel Mincinos nu era sigur
de ceea ce ar vrea sæ devinæ, dar cu siguranﬂæ se bucura de toatæ discuﬂia aceasta.
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Am mers cu toﬂii la râu. Gândul de a ne læsa purtaﬂi de curenﬂii apei øi de a ne
scufunda unii pe alﬂii ne însufleﬂea øi mai mult în seara asta decât o fæcuse data
trecutæ. Faptul cæ ne cunoøteam puﬂin mai bine nu a fæcut decât sæ sporeascæ
veselia. Mai târziu, în timp ce ne odihneam acasæ luând o micæ gustare, o mulﬂime
de întrebæri s-au ridicat din partea bæieﬂilor în privinﬂa altor meserii pentru viaﬂa
lor. Doreau sæ cunoascæ mai mult despre ucenicie øi beneficiile ei. Acum erau
interesaﬂi de orice sfat care venea de la Jim. Când a sosit timpul sæ plecæm, nimeni
nu dorea sæ plece. Tot pierdeau vremea … ca sæ întârzie plecarea. Când în sfârøit
øi-au luat ræmas bun, i-am îmbræﬂiøat pe toﬂi cu drag – gata cu strângerile de
mânæ. Era evident în ochii lor cæ dragostea øi încrederea creøteau. Jim øi cu mine
am simﬂit aceasta ca o dulce recompensæ pentru grija øi ajutorul dat.
“Când am mai putea merge cu toﬂii la râu?”, întrebæ Mihai.
“Timp de o sæptæmânæ noi vom fi plecaﬂi, dar am putea merge miercuri,
sæptæmâna viitoare. Ar fi bine aøa pentru voi?” spuse Jim.
“Ræmâne aøa”, ræspunseræ ei în cor.
Arætând interes pentru ei
În ziua stabilitæ, au venit din nou devreme pentru a ne ajuta la orice era
nevoie. Le plæcea sæ lucreze împreunæ cu noi; se simﬂeau apreciaﬂi. A primi
instrucﬂiuni din partea noastræ era mai degrabæ o bucurie decât o povaræ. Bæieﬂii
doreau sæ-l ajute pe Jim sæ schimbe uleiul la maøinæ øi se certaræ cu privire la cine
ar merita privilegiul de a se bæga sub maøinæ împreunæ cu Jim.
“Haideﬂi sæ væ aræt o bunæ metodæ de a rezolva problemele, bæieﬂi, ca totul sæ
fie corect. Bærbaﬂii adeværaﬂi au grijæ de cel mic, nu-i aøa?”
“Cum sæ fie asta corect când øi eu vreau sæ o fac?”, întrebæ Liviu.
“Ei bine, un bærbat adeværat va da o øansæ celui mai tânær. Øi tu ai fost odatæ
cel mai tânær, nu-i aøa? Ai avut o øansæ? Ori ai fost mereu dat la o parte?”
“Mereu am fost dat la o parte pânæ m-am fæcut mai mare øi am devenit mai
puternic”, ræspunse el.
“Un bærbat adeværat are grijæ de cei mai tineri deoarece el este un adeværat
lider. El vrea sæ fie corect. Aøa cæ el pregæteøte o ocazie pentru fiecare. În felul
acesta, nimeni nu se simte rænit. În cele din urmæ, totul iese bine.”
“Asta este ceva cu totul nou. Într-un fel pare corect. OK, o sæ am încredere în
tine. Sæ încercæm.”
Aøa se face cæ cel mai mic intræ sub maøinæ cu Jim øi-l ajutæ sæ schimbe
uleiul.
Jim hotærî ca toﬂi sæ-l ajute la spælarea maøinii. Au început sæ se batæ cu apæ,
sæ se alerge unul pe altul prin toatæ curtea, s-au fæcut leoarcæ øi s-au distrat, apoi
au spælat øi maøina.
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Mai ræmæsese ceva timp, aøa cæ Jim îl luæ pe Liviu sæ-l ajute la verificarea
uneia dintre frâne, care fæcea zgomot.
“Pare complicat”, comentæ Liviu. “Nu am væzut niciodatæ cum aratæ un
tambur. Pare sæ fie ceva pietriø înæuntru.”
“Asta-i cauza, tinere. Mæ bucur sæ te am cu mine. Eøti un tovaræø isteﬂ. Îmi
eøti mereu de folos”, îl încurajæ Jim.
Apoi ne-am îndreptat cu toﬂii spre râu pentru a ne amuza din nou. Fetelor le
era frig, întrucât soarele se ascunsese dupæ nori în seara aceea. Aøa cæ am aprins
soba cu lemne ca sæ se încælzeascæ. Erau atât de calzi øi prietenoøi ca øi propriii
mei copii. Doamne, cum i-aø putea îndrepta cætre Tine?
“Cautæ mijloace pentru a le împlini nevoile. Eu sunt cu tine.”
“Maria, te-ai mai gândit zilele acestea la asistenﬂa medicalæ?”, am
întrebat-o eu.
“Ei bine, începe un curs sæptæmâna viitoare. Aø dori sæ-l fac, însæ mama este
împotrivæ. Spune ca este o prostie øi cæ nu-mi va plæcea acest lucru. Tata s-a
oferit sæ plæteascæ studiile, dar mama este total împotrivæ øi s-a certat destul de
ræu cu el. A fost destul de urât. Væ daﬂi seama cæ dupæ toate astea nu voi mai
putea merge. Sunt chiar dezamægitæ. Singurul lucru plæcut care a avut loc a fost
sæ væ întâlnesc pe voi doi.”
“Eøti tu o creøtinæ sinceræ? Øtii tu cum Îl poﬂi læsa pe Dumnezeu sæ te ajute în
problema aceasta?”
“Mergem la bisericæ din când în când. Oamenii de acolo sunt tot aøa de
pestriﬂi ca oricare alﬂii din cei pe care-i cunosc. Nu gæsesc acolo nimic din ceea ce
se meritæ sæ-ﬂi doreøti. Pærinﬂii spun una copiilor øi alta fac. Aøa cæ nu cred cæ
sunt o creøtinæ. Nu L-am væzut niciodatæ pe Dumnezeu ajutând pe vreunul din
cei pe care-i cunosc. De ce m-ar ajuta El pe mine?”
Mergând în profunzime
“Într-adevær, este multæ ipocrizie astæzi în bisericæ”, am fost eu de acord.
“Ai dreptate. Majoritatea celor care se declaræ creøtini nu L-au cunoscut pe Isus
în mod personal. Ei eøueazæ în mod mizerabil încercând sæ devinæ creøtini prin
puterea voinﬂei proprii. Este o stare jalnicæ. Dar Isus este real, cu toate cæ ei nu
sunt. El încæ vrea sæ ne ajute pe mine øi pe tine în toate problemele noastre. El
tânjeøte sæ-ﬂi vorbeascæ prin conøtiinﬂa ta – nu doar cu privire la ceea ce este bun
sau ræu, dar øi în ce priveøte drumul cel mai bun pe care sæ-l urmezi în cariera ta.
El poate sæ schimbe inima mamei tale, astfel încât sæ te ajute sæ mergi la cursul
de asistenﬂi medicali, dacæ aøa este cel mai bine pentru tine. El poate sæ punæ
cuvintele potrivite în mintea ta – modalitatea cea mai potrivitæ – pentru a-i vorbi
despre asta. Sau El te poate ajuta sæ stai øi sæ înveﬂi sæ asculﬂi vocea Sa vorbind
minﬂii øi inimii tale. Dumnezeu nu vorbeøte cu o voce care poate fi auzitæ; este
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asemenea gândului care vine în mintea noastræ. Atunci când Îi oferi lui Dumnezeu
permisiunea sæ te conducæ, atunci El o va face. Apoi partea ta este aceea de a
coopera cu El øi de a-L urma.”
“Cum pot sæ-mi dau seama cæ este chiar Isus Cel care îmi vorbeøte?”,
întrebæ ea.
“Dacæ gândul te îndeamnæ sæ faci ceva ce tu øtii cæ este greøit sau ræu, poﬂi
cunoaøte cæ nu Dumnezeu, ci firea ta pæmânteascæ sau Satana este cel care se
adreseazæ minﬂii tale. Aøa cæ nu orice gând este de la Dumnezeu.
“Dar dacæ gândul este curat øi are în el spiritul lui Hristos, poﬂi avea încredere
cæ Dumnezeu este Cel care vorbeøte? Trebuie sæ judecæm acel gând potrivit cu
Biblia – aøa cæ trebuie sæ cunoaøtem Biblia, nu-i aøa? Trebuie sæ decidem sæ o
urmæm øi de asemenea sæ o împlinim – aceasta înseamnæ a experimenta. Noi
trebuie sæ ajungem sæ învæﬂæm glasul lui Dumnezeu din experienﬂæ.”
“Aøadar poﬂi înﬂelege cât de important este sæ petreci timp cu Dumnezeu
dimineaﬂa øi sæ te dedici Lui, astfel încât sæ te afli sub cælæuzirea Sa, øi nu a lui
Satana. Cere-I sæ-ﬂi arate care este dorinﬂa Sa pentru tine. Te poﬂi încrede în El. El
are cele mai bune intenﬂii pentru tine. De exemplu, dacæ El îﬂi cere sæ stai de
vorbæ cu mama ta, fæ ceea ce spune El øi fæ-o cu bunætate, aøa cum ar face Isus
dacæ ar fi în locul tæu. El te va cælæuzi. Pune-L la încercare øi vei vedea”, am
sfætuit-o eu.
“O voi face”, spuse ea simplu.
Eram cu toﬂii aøezaﬂi în jurul sobei calde, bucurându-ne de o conversaﬂia
plæcutæ, când am observat cæ Alina pærea îngrijoratæ. Jim o întrebæ: “La ce te
gândeøti, Alina?”
“Cât de mult mi-aø dori sæ locuiesc aici mai degrabæ decât acasæ. Cât mi-aø
dori ca pærinﬂii mei sæ mæ iubeascæ aøa cum o faceﬂi voi. Mi-ar plæcea sæ vorbesc
aøa frumos cu pærinﬂii mei øi sæ le spun toate problemele øi gândurile mele.”
Apoi am væzut cum særacele sale tehnici de rezolvare a problemelor preiau
controlul, Alina încercând sæ se protejeze.
“Dar este în regulæ. Nu am nevoie de cineva. Sunt ceea ce sunt, øi asta este
tot. O sæ mæ bucur sæ fiu în continuare aøa cum am fost øi pânæ acum. Cel puﬂin
prietenii mei de aici mæ plac. Lor nu le pasæ cæ sunt un obiect stricat. Ei mæ
acceptæ. Nu am nevoie de pærinﬂii mei. Sunt oricum doar un necaz øi o durere
pentru ei.
“Noi te iubim”, am asigurat-o noi. “Spune-ne cum eøti tu rea øi o pacoste
pentru pærinﬂii tæi. Cum vezi tu asta?” Am încurajat-o sæ vorbeascæ mai mult.
Ea se înduioøæ øi o micæ lacrimæ cæzu pe obrazul sæu. Cæpætându-øi calmul,
spuse: “Ei bine, pærinﬂii mei mæ criticæ mereu. Mereu intræm în controverse. De
ani de zile încerc sæ le fac pe plac, dar am renunﬂat – nu pot. Ei mæ iubesc în mod
condiﬂionat, în funcﬂie de performanﬂe. Dacæ nu gândesc sau nu reacﬂionez aøa
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cum ar vrea ei sæ o fac, urmeazæ o altæ predicæ, care mæ deprimæ mai mult, øi se
cere un øi mai mare efort de schimbare. Câteodatæ joacæ rolul de sfinﬂi øi îmi
aratæ ce spune Biblia cæ li se întâmplæ unor oameni ca mine. Mereu ﬂipæ. Ca sæ
supravieﬂuiesc, îi las øi merg în camera mea, øi dau drumul tare la muzicæ – sau
devin deprimatæ. Apoi se leagæ de mine în ce priveøte muzica mea. Nu mai îmi
pasæ ceea ce cred ei.
Noaptea mæ furiøez pe fereastra de la dormitor ca sæ mæ duc sæ fiu cu prietenii
mei øi sæ gæsesc ceva ce mæ satisface. Prietenilor mei le pasæ de mine. Ei cred cæ
sunt de gaøcæ.” Øi îøi reveni.
“Cât de des te furiøezi de acasæ? Ce-ﬂi fac pærinﬂii când te prind?”, întrebæ
Jim.
“Mæ strecor pe fereastræ cel puﬂin trei nopﬂi pe sæptæmânæ. Nu pot supravieﬂui
færæ prietenii mei.” Øi se uitæ la fiecare în parte. “Pærinﬂii mei mæ prind destul de
des. Mama a renunﬂat sæ mæ mai certe, dar tata mæ apostrofeazæ øi uneori mæ
loveøte. Dar nu mæ intereseazæ ce-mi fac. Într-o zi, curând, plænuiesc sæ plec
pentru totdeauna øi sæ nu le mai stau pe cap.”
“Mæ doare inima pentru tine, Alina”, am spus eu. “Ai fost maltratatæ când ai
fost micæ? Te-ai numit obiect deteriorat – la ce te referi?”
“Când aveam øase ani, unchiul meu a venit sæ aibæ grijæ de noi, copiii, øi el a
abuzat sexual de mine. Nu era interesat de fratele sau sora mea – doar de mine.
Îmi era teamæ sæ-i spun mamei øi nu am fæcut-o. Îi culca pe fratele øi pe sora mea,
øi apoi mæ ﬂinea în braﬂe øi îmi spunea cæ mæ iubeøte. Pentru mult timp am crezut
cæ era vina mea. Acum înﬂeleg totul diferit, dar asta nu schimbæ nimic!”
“Le-ai spus vreodatæ pærinﬂilor tæi despre asta?”, am întrebat eu.
“Ei bine, fæceam scandal øi eram neprietenoasæ când mergeam la ei ca sæ
aibæ grijæ de noi øi, într-o zi, mama m-a plesnit foarte ræu, iar eu m-am supærat øi
i-am spus ce îmi fæcea el.”
“Ce au fæcut pærinﬂii tæi?”
“Nimic. Asta chiar m-a terminat. Pærinﬂii mei vorbeau atât de frumos cu
mætuøa øi cu unchiul meu. Nu era corect, mæ gândeam! M-a fæcut sæ mæ simt færæ
valoare. Dar nu conteazæ ce mi-a fæcut unchiul meu. Era doar o altæ respingere
alæturi de celelalte.”
“Cu adeværat nu era corect, Alina. Trebuia sæ ﬂi se facæ dreptate. Dacæ aø fi
fost eu pærintele tæu, aø fi fæcut ceva. Trebuie sæ øtii cæ tu ai fost cea nevinovatæ.
Vinovatul trebuia sæ îndrepte lucrurile. Dumnezeu este acel gen de Pærinte pentru
tine, chiar acum! Øtii asta?”
“Nu, nu øtiu. La ce te referi?”, întrebæ ea.
“Ei bine, Isus va face în final dreptate. Toate lucrurile nedrepte cu care ne
confruntæm aici pe pæmânt vor fi restabilite când Hristos va veni. Isus te iubeøte
cu o dragoste veønicæ. El va veni øi va face dreptate, în mod special dacæ aceasta
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nu se întâmplæ în timpul vieﬂii noastre. Poﬂi sæ fii siguræ cæ Dumnezeu cheamæ
inima unchiului tæu ca sæ îndrepte lucrurile. Dar el are libertatea de alegere pe
care Dumnezeu i-a dat-o, øi poate refuza rugæminﬂile cerului spre neprihænire.
Satana este prinﬂul acestei lumi, de aceea vedem atât de mult ræu øi atâtea nedreptæﬂi
aici.”
Alina privi uimitæ. “Chiar aøa?”, întrebæ ea.
“Da, Alina. Hristos vine pentru a-i salva pe cei ai Sæi care au decis sæ nu se
mai afle sub controlul lui Satana. Acesta este cel care ne ispiteøte sæ acﬂionæm
greøit øi apoi ne batjocoreøte datoritæ propriilor noastre greøeli. El ne duce pânæ
într-acolo încât sæ gândim cæ Dumnezeu este Cel care ne face aøa mizerabili,
când adeværul este cæ Dumnezeu este Cel care-øi doreøte sæ devenim liberi øi
încununaﬂi de succes. Dumnezeu ne-a oferit libertatea de a alege sæ refuzæm cæile
greøite øi gândurile mincinoase ale lui Satana øi sæ-L acceptæm pe Dumnezeu øi
ceea ce este bine. Dumnezeu este Cel care ne va oferi puterea Sa pentru a face
acest lucru. Dacæ încercæm sæ înfæptuim binele færæ Dumnezeu, vom da greø.
Fiecare efort de felul acesta realizat prin puteri proprii cu siguranﬂæ duce la eøec.
Majoritatea creøtinilor pe care îi vezi astæzi se bazeazæ pe sine øi nu se sprijinæ pe
Dumnezeu. Aøa se face cæ existæ creøtini artificiali, pretenﬂioøi øi doar cu numele
– øi nu unii veritabili.”
“Nu am øtiut niciodatæ mai înainte acest lucru.” Alina se gândea serios la
ceea ce spuneam. Dupæ un moment de tæcere, ea întrebæ: “Vreﬂi sæ spuneﬂi cæ
Dumnezeu poate fi unul real øi personal? Este El mai mult decât ceea ce væd eu la
bisericæ?”
“Desigur, Alina! Isus este real øi personal. El doreøte sæ vinæ în mintea ta øi
sæ te convingæ cu privire la ceea ce este bine øi ceea ce este ræu pentru tine. El nu
te va forﬂa aøa cum face Satana. El îﬂi oferæ posibilitatea de a alege în mod liber sæ
urmezi sau nu sfaturile Sale. El doreøte sæ te cucereascæ prin actele Sale pline de
dragoste faﬂæ de tine, cel care nu-L doreøti. El vrea sæ te conducæ în aceastæ viaﬂæ,
astfel încât sæ-l ierﬂi pe unchiul tæu, pe mama ta øi pe tatæl tæu pentru toate acestea,
întrucât El te face sæ realizezi aceasta prin puterea Sa, nu prin forﬂele tale. Tu poﬂi
face acest lucru prin Isus, iar mintea øi sufletul tæu pot gæsi eliberare.
Când vei accepta iertarea din partea lui Dumnezeu, te vei simﬂi eliberatæ de
toate aceste lucruri, indiferent dacæ oamenii care te-au rænit îﬂi vor cere iertare
sau nu. Poﬂi sæ fii liberæ. Liberæ sæ fii acea Alina care a intenﬂionat Dumnezeu sæ
fii. Nu o ocrotea Isus pe Maria Magdalena? Nu a ajutat-o El sæ scape de toate
lucrurile rele øi i-a vindecat rænile? Doar iertând vei gæsi fericirea pe care o doreøti
øi pe care o cauﬂi. Vezi tu, dragostea øi fericirea pe care ﬂi le doreøti se gæsesc în
Isus. Dacæ nu o obﬂii de la alﬂii, este în regulæ, pentru cæ Isus îﬂi oferæ tot ce ai
nevoie.
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Poﬂi sæ fii fericitæ øi împæcatæ, deoarece Îl poﬂi mulﬂumi pe Isus. El va deveni
Tatæl tæu ceresc øi El Îøi va lua timp sæ vorbeascæ cu tine, sæ te iubeascæ øi sæ te
înveﬂe. El abia aøteaptæ sæ petreacæ timp cu tine øi sæ-ﬂi vindece rænile. Poﬂi sæ fii
liniøtitæ chiar øi în mijlocul furtunii din casa ta, cu ﬂipete øi respingeri, deoarece
Isus este întotdeauna cu tine. El niciodatæ nu te va læsa sau uita. Poﬂi fi seninæ øi
liberæ sæ fii asemenea lui Hristos chiar øi în mijlocul acestor furtuni – doar prin
Isus. El te va proteja în orice situaﬂie din viaﬂa ta øi va pregæti o cale de scæpare
pentru tine. El va pedepsi pe toﬂi ræufæcætorii la timpul potrivit.”
“Sunteﬂi siguræ?”, întrebæ Alina. “Cum pot øti cu siguranﬂæ cæ Dumnezeu îi
va pedepsi pe toﬂi ræufæcætorii?”
“Poﬂi øti cu siguranﬂæ, Alina, deoarece a promis aceasta în Cuvântul Sæu, øi
Dumnezeu nu minte! În Romani, capitolul 12, versetul 19, El spune: ‘Prea iubiﬂilor,
nu væ ræzbunaﬂi singuri; ci læsaﬂi sæ se ræzbune mânia lui Dumnezeu; cæci este
scris: ‘Ræzbunarea este a Mea; Eu voi ræsplæti’, zice Domnul.’
Dacæ tu alegi sæ vii la Isus, sæ-L primeøti ca Mântuitor al tæu øi, prin El, sæ-i
ierﬂi pe cei care ﬂi-au greøit, El îﬂi va vindeca acele ræni. Poﬂi fi eliberatæ de trecutul
tæu, ca sæ nu mai porﬂi cu tine toatæ viaﬂa aceste ræni. El te poate elibera de
nenorocirea amaræ care aduce numai chin øi moarte sufletului tæu.”
Alina cea Abuzatæ era de acord cu ceea ce spuneam; inima ei tânjea dupæ Isus.
“Îmi doresc din toatæ inima tot ce ai spus. Ajutæ-mæ, te rog! Ce ar trebui sæ fac?”
“Hai sæ ne rugæm, Alina”, am spus eu blând. Am îngenuncheat sæ mæ rog
chiar acolo øi Alina mi s-a alæturat. Jim a îngenuncheat øi el øi câﬂiva dintre tineri
au fæcut la fel, în timp ce ceilalﬂi øi-au plecat capetele respectuos, øi ne-am rugat
cu toﬂii. Pentru început, am înælﬂat o rugæciune de predare, apoi am fæcut un
angajament de a învæﬂa cum sæ-L urmæm pe Dumnezeu øi apoi ne-am rugat
cerându-i sæ intervinæ în familia Alinei pentru a îmbunætæﬂi situaﬂia. Ea øi-a dorit
ca Isus sæ intre în inima ei øi cu siguranﬂæ cæ El a fæcut aceasta chiar atunci.
A fost o searæ solemnæ. Jim a încheiat întâlnirea noastræ cu o rugæciune
frumoasæ, dar simplæ, specificæ fiecærei vieﬂi, inimi øi nevoi a tinerilor, oferindu-I
lui Dumnezeu permisiunea de a lucra în fiecare øi de a-i conduce øi cælæuzi în
vieﬂile lor. Era îmbucurætor sæ auzi de pe buzele multora dintre ei confirmarea cæ
aceasta reprezenta øi dorinﬂa inimii lor. Ne-am îmbræﬂiøat cu cælduræ øi ne-am
luat ræmas bun.
A urma exemplul lui Isus chiar aduce rezultate! Tinerii noøtri au adeværate
nevoi – ele nu sunt imaginare! Când Îl urmæm pe Dumnezeu în împlinirea acestora,
inimile lor se deschid înaintea noastræ – øi înaintea lui Dumnezeu!
Dupæ ce au plecat, i-am spus lui Jim: “Toate aceste inimi sunt atinse de
Dumnezeu în acest moment. Mæ întreb care va fi urmætorul pas a lui Dumnezeu?”
Jim øi cu mine ne-am hotærât sæ ne rugæm pentru fiecare dintre aceøti tineri preﬂioøi,
aflaﬂi în cæutarea drumului spre a fi liberi în Hristos.
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ÎMBRÆﬁIØARE PENTRU CEI SINGURI
UN CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU MAMELE SINGURE
Îﬂi doreøti aceastæ experienﬂæ øi în dreptul tânærului tæu, nu-i aøa? Te simﬂi
nepregætitæ pentru a o realiza singuræ? Nu trebuie sæ o faci singuræ – nu poﬂi!
Dumnezeu este lângæ tine øi El va avea grijæ ca totul sæ fie posibil øi pentru tine,
chiar øi în circumstanﬂele cele mai nefavorabile.
În inima fiecærui tânær existæ dorinﬂa de a aparﬂine familiei sale – de a fi iubit,
apreciat øi îngrijit. Majoritatea tinerilor sunt foarte îngæduitori cu greøelile
pærinﬂilor, dacæ væd o schimbare într-o direcﬂie bunæ. Ei pot fi ca o gumæ de øters
øi sæ ierte – nu-ﬂi doreøti sæ te schimbi prin Hristos øi sæ le oferi speranﬂa de care
au atâta nevoie? Tinerii voøtri îøi doresc sæ discute cu voi aøa cum øi Alina øi-a
deschis sufletul înaintea noastræ, dar mulﬂi dintre ei nu se simt în siguranﬂæ. Læsaﬂi-L
pe Dumnezeu sæ dærâme barierele, pentru ca tinerii voøtri sæ aibæ acces la inima
voastræ.
Tinerii noøtri înﬂeleg limbajul nescris care le indicæ faptul cæ ar fi o povaræ,
cæ ne stau în cale øi cæ nu sunt iubiﬂi. Trebuie sæ corectæm acest limbaj nescris
prin cælæuzirea, puterea øi locuirea lui Hristos în noi.
Noi putem deveni mamele de care tinerii noøtri au nevoie – o mamæ care
petrece timp cu ei, discutæ, le ascultæ pæsurile øi le oferæ soluﬂii practice viabile –
într-un mod respectuos, aøa cum indicæ acest capitol. Trebuie sæ învæﬂæm cum sæ
le oferim celor tineri ocazia de a face lucruri interesante øi folositoare. Trebuie sæ
ne apropiem de ei, sæ ne jucæm øi sæ ne bucuræm cu ei – nu sæ-i læsæm sæ descopere
aceste lucruri în grupul de prieteni care îi va accepta. Spuneﬂi-le prin cuvinte,
prin timpul petrecut cu ei øi prin fapte cât de valoroøi sunt pentru voi. Descoperiﬂi
lucrurile care-i intereseazæ øi ajutaﬂi-i mai degrabæ sæ-øi atingæ propriile ﬂinte
decât pe ale voastre. Îndrumarea lor în ce priveøte alegerea unei meserii este un
lucru necesar. Aceasta le va canaliza energia øi timpul în mod pozitiv. Ei au
nevoie de un scop. Faceﬂi ca temele pentru øcoalæ sæ fie interesante, astfel încât
sæ se dedice lor în vederea atingerea ﬂelului propus. Insuflaﬂi-le gândul cæ îøi pot
realiza visele prin Isus øi cæ voi væ aflaﬂi acolo pentru a-i ajuta la nevoie.
Tinerii descriøi în acest capitol s-au schimbat mult mai mult decât o indicæ
aceastæ scurtæ relatare. Citiﬂi în continuare pentru a vedea ce anume i-a schimbat
– øi cum aceeaøi abordare îi poate schimba de asemenea pe tinerii voøtri. Este
atât de uøor sæ împlinim nevoile esenﬂiale ale tinerilor noøtri. Este nevoie doar de
o inimæ aflatæ sub conducerea lui Hristos. Øi Hristos este acolo pentru voi astæzi,
chiar în acest moment.
Dumnezeu sæ væ binecuvânteze!
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Capitolul 3
ALINA CEA ABUZATÆ
Spælaﬂi-væ deci øi curæﬂiﬂi-væ! Luaﬂi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care
le-aﬂi fæcut! Încetaﬂi sæ mai faceﬂi ræul! Învæﬂaﬂi sæ faceﬂi binele; … Veniﬂi
totuøi sæ ne judecæm. – Isaia 1:16–18
Telefonul sunæ. Era Alina cea Abuzatæ. Dupæ seara precedentæ, era o cu totul
altæ persoanæ. Era bucuroasæ øi simﬂea nevoia sæ împærtæøeascæ acest lucru cu
noi. Cu o searæ înainte, tot drumul spre casæ, ea vorbise cu Dumnezeu ca øi când
nimeni nu mai era în preajmæ øi, prin acea conversaﬂie, a devenit conøtientæ cât
era de supæratæ pe pærinﬂii sæi pentru cæ nu fæcuseræ nimic în ceea ce priveøte
comportamentul abuziv al unchiului ei. S-a surprins vorbind destul de mult cu
Dumnezeu despre toate acestea.
Ea s-a predat protecﬂiei lui Dumnezeu øi I-a cerut sæ-i deschidæ øi sæ
înlesneascæ o cale de comunicare cu mama sa – dacæ aceasta ar fi fost posibil – øi
sæ-i arate cum sæ-øi ierte pærinﬂii øi unchiul. Ea dorea sæ øtie dacæ Isus era cu
adeværat alæturi de ea, aøa cum îi spuseseræm noi.
Chiar în dimineaﬂa urmætoare, Dumnezeu i-a oferit ocazia de a discuta cu
mama ei; Alina i-a destæinuit tot ce avea pe inimæ. Mama sa nu înﬂelegea lucrurile
ca Alina, dar ea a simﬂit cæ a fost ascultatæ – prima conversaﬂie adeværatæ pe
care-øi amintea sæ o fi avut cu mama ei. Acum ea spera cæ Dumnezeu i-ar putea
schimba cæminul. Poate cæ Dumnezeu era într-adevær real.
Ne-am bucurat împreunæ cu Alina øi am stabilit sæ ne întâlnim cu ea în oraø
ziua urmætoare, pentru a lua masa de prânz øi a mai discuta. Ea avea încæ multe
întrebæri; acum era neræbdætoare sæ facæ tot ce putea pentru a conlucra cu
Dumnezeu. El Îøi arætase atât de repede grija faﬂæ de ea, iar ea înﬂelesese cæ El era
într-adevær alæturi de ea.
“Deci Alina, ai aproape 15 ani. Ce ocupaﬂie vrei sæ ai când vei fi mare?”,
întrebæ Jim.
“Nu øtiu”, spuse ea cu privirea în jos.
Am trecut în revistæ tot felul de ocupaﬂii, cæutând o zonæ de interes
corespunzætoare. Nimic nu pærea sæ o atragæ, aøa cæ Jim a împins lucrurile mai
departe.
“Eøti o fatæ foarte deøteaptæ – pari mai degrabæ ca cineva de 17 sau 18 ani
decât de 14. Eøti o fatæ plinæ de viaﬂæ øi care gândeøte. Alina, îmi este greu sæ cred
cæ nu ai nimic în mintea ta care sa-ﬂi placæ. Haide! Ce ai pe suflet?”
30

ALINA CEA ABUZATÆ

Ea ezitæ øi încercæ un ræspuns: “Ei bine, i-am spus tatælui meu cæ doresc sæ
devin antreprenor de pompe funebre. Vreau sæ conduc un astfel de birou øi sæ fac
ca oamenii sæ arate chiar bine dupæ ce mor.”
Noi îi oferiseræm multe idei, dar la aceasta nu ne gândiseræm! “Asta sunæ
bine, Alina”, replicæ Jim. “Este cu siguranﬂæ diferit! Eøti o persoanæ unicæ øi
Dumnezeu poate folosi oameni øi în aceastæ profesie. Ce ai zice dacæ aø vorbi cu
tatæl tæu sæ-ﬂi gæsim un post de ucenic la un birou de pompe funebre, ca sæ poﬂi
vedea dacæ te ﬂine stomacul pentru o asemenea slujbæ?”
Acum era rândul Alinei sæ fie øocatæ. “Vreﬂi sæ spuneﬂi cæ aﬂi face asta? Chiar
credeﬂi cæ tatæl meu m-ar ajuta? Niciodatæ înainte nu a fost doritor sæ mæ ajute.
Chiar vreﬂi sæ spuneﬂi cæ aﬂi face asta pentru mine?”
“Sigur cæ aø face. Acum l-ai întâlnit pe Isus øi El te va ajuta sæ te schimbi øi
sæ devii tot ceea ce-ﬂi doreøti sæ fii. Chiar vrei sæ faci asta, nu-i aøa?”
“Cu siguranﬂæ! Este lucrul cel mai interesant care mi s-ar putea întâmpla.
Nu-mi vine sæ cred cæ se întâmplæ asta.” Faﬂa i se îmbujoræ la acea posibilitate
neaøteptatæ.
“Ei bine, Alina, sunt însæ unele lucruri pe care ar trebui sæ le schimbi, astfel
încât sæ obﬂii aceastæ øansæ a vieﬂii tale. Este nevoie sæ-ﬂi schimbi modul de a te
îmbræca. Nu vei putea merge la un birou de pompe funebre îmbræcatæ aøa ca
acum. Este prea provocator. Nu øtiu ce fel de oameni lucreazæ într-un astfel de
birou, dar am vrea sæ te protejæm de o atenﬂie nedoritæ. Trebuie sæ te îmbraci
decent, færæ decolteuri, bluze mulate, fuste mini, færæ pantaloni mulaﬂi sau prea
largi, aø cum obiønuieøti sæ porﬂi acum. Trebuie sæ-ﬂi creezi o înfæﬂiøare de
profesionist. Ai vrea sæ faci acest lucru?”, o încurajæ Jim.
“Nu m-am gândit niciodatæ la asta. Îmi place cum se îmbracæ Sally; aø putea
sæ fac øi eu la fel.”
“Alina, tu Îl ai pe Isus acum”, am intervenit eu, “øi poﬂi sæ învingi toate
aceste lucruri care par atât de dificile acum – deoarece Isus este un Dumnezeu
mare. El te va ajuta sæ faci schimbærile pas cu pas. Nu te teme de schimbare. Isus
va începe cu gândurile øi ideile tale, punându-le pe unele dintre ele sub semnul
întrebærii øi sugerându-ﬂi noi moduri de a te îmbræca. Aceasta te poate supæra sau
agita. Dar El te va læsa liberæ sæ accepﬂi sau sæ respingi ideile Sale. ﬁine minte, El
te poate ajuta doar în mæsura în care Îl laøi sæ o facæ. Trebuie sæ cauﬂi sæ afli voia
Sa øi sæ înveﬂi sæ o împlineøti. Urmându-L pe Dumnezeu, vei descoperi fericirea øi
bucuria vieﬂii pe care ﬂi-o doreøti. Dumnezeu poate schimba preferinﬂele øi antipatiile
tale în mæsura în care Îl laøi sæ o facæ. Poﬂi sæ devii tot ce îﬂi doreøti sæ fii.”
“Într-adevær, Sally? Este adeværat? Dumnezeu va lucra cu mine în acest fel –
chiar øi în privinﬂa îmbræcæmintei?” Speranﬂa øi îndoiala se simﬂeau deopotrivæ în
vocea sa.
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“Desigur, Alina. Dumnezeu are grijæ de fiecare mic detaliu din viaﬂa ta! De
fiecare datæ când vei dori sæ cunoøti voia lui Dumnezeu, El îﬂi va aræta ce trebuie
sæ cunoøti øi îﬂi va permite sæ foloseøti libertatea de alegere, care este de mai
mare valoare decât ascultarea forﬂatæ.
Diavolul se va adresa de asemenea gândurilor tale. Adesea el acﬂioneazæ
asupra resorturilor emoﬂionale de genul ‘Nu-mi place asta sau aia.’’‘De ce trebuie
sæ schimb asta?’ Simﬂæminte de indignare vor însoﬂi aceastæ problemæ. Satana nu
te va læsa liberæ sæ alegi; el va încerca sæ te forﬂeze øi sæ te constrângæ, adesea
folosind propriile tale sentimente, emoﬂii øi pasiuni ca un argument puternic. Dacæ
nu vei urma îndemnurile sale, el va folosi øi mai multæ forﬂæ øi constrângere. Aceasta
este vocea lui Satana. Va trebui sæ înveﬂi sæ distingi între aceste douæ voci.”
“Am început deja sæ observ aceastæ diferenﬂæ în relaﬂia mea cu mama”, reflectæ
Alina.
Am continuat. “Ai înﬂeles deja cæ a-L urma pe Isus aduce rezultate bune în
relaﬂia cu mama ta; acelaøi lucru se va întâmpla øi în ce priveøte îmbræcæmintea
ta. Tot ce trebuie sæ faci este sæ hotæræøti sæ te îmbraci ca pentru Isus. Nu pentru
un grup sau altul. Nu te schimba de dragul bisericii sau al unei persoane, nici
chiar pentru mine, ci fæ-o pentru Isus. A te îmbræca pentru El va face ca schimbærile
sæ fie de duratæ, deoarece Isus deﬂine puterea care-ﬂi poate schimba gândurile,
sentimentele, obiceiurile øi ideile din stræfundul inimii – când Îi oferi permisiunea
sæ o facæ. Aceasta duce la stabilitate. Dar dacæ te îmbraci pentru a te potrivi
ideilor altei persoane, cel mai probabil vei renunﬂa, vei fi inconsecventæ øi vei
crede în mod greøit cæ Isus este Cel care te obligæ sæ faci ceva ce nu-ﬂi doreøti.
Clarificæ acest lucru cu Dumnezeu.”
“Ei bine, sunt neræbdætoare sæ încerc øi sæ væd. Dacæ acesta este preﬂul cerut
pentru a lucra ca antreprenor de pompe funebre, pot sæ o fac!”, spuse cu entuziasm
Alina cea Abuzatæ.
Suiøuri øi coborâøuri
Jim a sunat øi a vorbit cu tatæl Alinei øi, când øi-a dat seama de posibila
influenﬂæ pozitivæ pe care o poate avea în viaﬂa fiicei sale, a fost dispus sæ se
implice. Alina s-a dus acasæ øi a avut o discuﬂie plæcutæ cu tatæl ei. Ea i-a spus de
ce se furiøa din casæ noaptea, i-a povestit de nevoia ei de a fi acceptatæ øi de a
avea pe cineva care sæ o asculte, precum øi de dorinﬂa ei ca acel “cineva” sæ fie
pærinﬂii ei. L-a întrebat de ce nu pærea sæ asculte sau sæ-i pese. Au avut o discuﬂie
plæcutæ! Mamei sale încæ nu pærea sæ-i pese sau sæ înﬂeleagæ, dar tatæl ei se purta
cu compasiune øi atenﬂie faﬂæ de ea. Asta era bine. Aceastæ grijæ din partea tatælui
ei deveni o bunæ motivaﬂie ca sæ se considere specialæ.
Alina îøi schimbæ modul de a se îmbræca ca sæ se poatæ pregæti pentru marea
ei oportunitate. Se avântæ sæ studieze tot ceea ce putea gæsi despre antreprenori
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de pompe funebre – chiar dacæ nu era plætitæ. Acum nu mai avea timp ca sæ intre
în bucluc. Chiar øi notele s-au îmbunætæﬂit, deoarece acum ea avea un scop. Era o
fatæ foarte isteaﬂæ. Interesul ei era mare øi se simﬂea ca în cer – viaﬂa era frumoasæ!
Pærinﬂii ei discutau mai mult cu ea øi viaﬂa de familie se îmbunætæﬂea. Era plinæ de
speranﬂæ øi simﬂea mai multæ dragoste decât cunoscuse vreodatæ din partea
pærinﬂilor ei.
Într-o zi, m-a sunat supæratæ. “Mama încearcæ sæ fie diferitæ dupæ discuﬂia
noastræ, dar se pare cæ nu poate sæ mæ înﬂeleagæ. Am atâtea lucruri pentru care sæ
mulﬂumesc! Îi væd pe pærinﬂii mei atât de diferiﬂi zilele astea. Dar reacﬂia mea faﬂæ
de mama este ca o tornadæ øi asta mæ preocupæ. Reacﬂionez atât de urât faﬂæ de ea,
færæ sæ vreau asta. Mæ simt prost dupæ aceea. Petrec timp cu Dumnezeu în fiecare
dimineaﬂæ – în aproape toate dimineﬂile – dar asta nu mæ ajutæ. Ce se întâmplæ cu
mine?”
I-am ræspuns: “O întrebare pe care trebuie sæ ne-o punem, ca urmaøi ai lui
Hristos, este: ‘De ce reacﬂionez în felul acesta?’ A te cunoaøte pe tine însæﬂi necesitæ
multæ înﬂelepciune. Adesea noi reacﬂionæm violent din cauza trecutului nostru.
Lasæ-mæ sæ mæ explic. Tu ai crescut simﬂindu-te neiubitæ øi nedoritæ din cauza
comunicærii non-verbale øi verbale a mamei tale. Satana te-a minﬂit – cæ mama ta
nu te iubeøte – øi prea adesea ai crezut aceasta. Aceste gânduri eronate te-au
determinat sæ-ﬂi formezi obiceiul de a ræspunde într-o manieræ defensivæ. Probabil
te-ai depærtat emoﬂional de mama ta de-a lungul anilor, deoarece ai resimﬂit lipsa
ei de dragoste faﬂæ de tine.”
“Ai dreptate”, interveni Alina. “Mæ duceam sæ mæ joc afaræ numai ca sæ fiu
departe de mama mea. Mæ duceam în camera mea sau cu prietenii – orice numai
sæ fiu departe de ea. Mereu mæ sâcâia øi nimic nu puteam face bine decât în felul
ei, ca un robot. Mæ protejam ca sæ nu mai fiu rænitæ de ea.”
“Da, acestea sunt obiceiuri trecute. Toate acele vechi probleme nerezolvate
dezlænﬂuiau furtuna emoﬂiilor pe care mi-ai descris-o, øi asta færæ ca tu sæ decizi
în mod conøtient. Reacﬂionezi în mod automat ca sæ te protejezi când mama ta
spune sau face ceva asemænætor modului în care ea acﬂiona în trecut. Tu reacﬂionezi
faﬂæ de trecutul plin de episoade dureroase în singurul fel pe care-l øtiai pânæ
acum. În acest mod nu fæceai decât sæ fii sclava propriilor sentimente.
Însæ Dumnezeu a venit ca sæ ne elibereze de acest mod greøit de a reacﬂiona.
El vrea sæ ne ajute sæ avem gândurile Lui, sentimentele Lui øi sæ folosim puterea
Lui pentru a face aceastæ schimbare. El are nevoie permanent ca tu sæ-I permiﬂi
sæ øteargæ acest mod vechi de a reacﬂiona. Pentru a face acest lucru, El are nevoie
de timp pentru a sta de vorbæ cu tine despre acest lucru – øi tu cu El. El doreøte ca
tu sæ înﬂelegi de ce reacﬂionezi în acest mod. El te va face sæ te gândeøti adesea la
acest lucru, folosind întrebæri care sæ-ﬂi ghideze modul de a gândi. Urmeazæ-L.
Dacæ devii închisæ øi emotivæ, este cel mai probabil cæ Satana introduce aceste
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gânduri ca sæ te descurajeze. Atunci când mintea hoinæreøte în felul acesta,
întoarce-o la Dumnezeu. Declaræ cæ vrei sæ te afli sub protecﬂia lui Dumnezeu,
nu a lui Satana. Înﬂelegi acest lucru?”
“Cu siguranﬂæ pare logic. Dumnezeu se aseamænæ mult cu un pærinte, nu-i
aøa?”, întrebæ Alina.
“Da, El este un pærinte, Alina. Dumnezeu va dori de asemenea sæ te înveﬂe
cum sæ o ierﬂi pe mama ta. Sunt sigur cæ, dacæ ai cunoaøte trecutul mamei tale, ai
descoperi cæ a fost unul dificil øi cæ ea moøteneøte unele lucruri din trecut. Aøa cæ
Dumnezeu doreøte sæ te înveﬂe sæ-ﬂi fie milæ de ea, deoarece tu înﬂelegi cæ ea se
poartæ faﬂæ de tine în felul acesta, rænindu-te, deoarece acesta este singurul mod
în care se poate proteja pentru a nu fi rænitæ. Sunt vechile obiceiuri la lucru.
Dumnezeu va lucra asupra minﬂii tale, astfel încât sæ ai milæ øi compasiune pentru
mama ta. Apoi, El te va învæﬂa cum sæ o ierﬂi din toatæ inima ta, øi aceasta prin
harul Sæu care acﬂioneazæ asupra gândurilor tale. Dumnezeu are nevoie de
gândurile tale mai întâi, ca sæ poatæ sæ-ﬂi schimbe sentimentele. Împærtæøirea
gândurilor bune venite din partea lui Isus poate crea sentimente bune. Isus a
venit sæ ræscumpere caracterele noastre, care constau în gândurile øi sentimentele
noastre laolaltæ. Dumnezeu cunoaøte faptul cæ, prin noi înøine, noi nu le putem
schimba. El øtie cæ avem nevoie de El pentru a ne remodela. El aøteaptæ
consimﬂæmântul øi dorinﬂa noastræ ca El sæ realizeze acest lucru. Atunci când
Dumnezeu deﬂine gândurile øi sentimentele noastre, El ne poate face sæ reacﬂionæm
diferit. Gândurile øi sentimentele noastre formeazæ øi determinæ reacﬂia în bine
sau în ræu. Înﬂelegi acest lucru?”
“Da! Totul prinde sens. Aøa cæ am nevoie sæ stau de vorbæ cu Dumnezeu
pentru ca El sæ mæ ajute sæ discern toate lucrurile. El o înﬂelege øi pe mama øi pe
mine. Nu am realizat cât de important era acel timp petrecut cu Dumnezeu în
cursul dimineﬂii. Mama chiar a avut o copilærie grea”, comentæ Alina.
“Dumnezeu vrea sæ te ajute ca familia ta sæ devinæ mai bunæ, dar mai întâi El
doreøte ca cineva – pærinte sau copil – sæ ajungæ sæ-L cunoascæ, sæ-I recunoascæ
vocea øi sæ-L urmeze. Dumnezeu are nevoie de tine ca sæ colaborezi cu El, pentru
ca, astfel, El sæ te elibereze. Când obﬂii eliberarea de trecutul tæu, îi vei spune
mamei tale ceea ce poate face Isus pentru ea. Øi nu vor fi doar vorbe. Vei putea
împærtæøi acest lucru în mod foarte practic, din experienﬂa ta. Vei înﬂelege luptele
din gândurile, sentimentele, emoﬂiile øi obiceiurile ei. Atunci vei putea sæ o
încurajezi, arætându-i ce trebuie sæ facæ cu gândurile øi sentimentele sale greøite
øi cum sæ evite amæræciunea întorcându-se la Dumnezeu. Îi poﬂi împærtæøi modul
în care poﬂi fi schimbat prin Isus. Puﬂini înﬂeleg astæzi modul în care Dumnezeu
lucreazæ cu noi, eliberându-ne de aceste obiceiuri vechi.”
“Îmi doresc acest lucru!”, exclamæ Alina cea Abuzatæ.
“Iertând vei deveni liberæ, Alina. În timp ce îi ierﬂi pe alﬂii, vei fi liberæ în
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Isus øi vei deveni Alina cea fericitæ. Nu trebuie sæ mai pæstrezi din cicatricele
lucrurilor rele care ﬂi s-au întâmplat în trecut, iar acesta nu te va mai durea, ræni
sau stânjeni. Vei fi curæﬂitæ aøa cum numai Isus o poate face! Dumnezeu iartæ
situaﬂia de abuz prin care ai trecut. Dacæ Îi mærturiseøti acest lucru, El te va ierta
øi te va curæﬂi.* Øi astfel adeværul te va face liberæ, øi vei fi cu siguranﬂæ liberæ.
Gândurile noi venite din partea lui Dumnezeu vor lua locul celor dureroase. În
felul acesta poﬂi sæ ræmâi neclintitæ øi sæ træieøti o viaﬂæ fericitæ pentru totdeauna
împreunæ cu Isus, chiar în cazul în care circumstanﬂele din familia ta nu s-ar
schimba sau unchiul tæu nu øi-ar cere niciodatæ iertare.”
“Într-adevær? Îmi doresc asta!”, ræspunse Alina cea Fericitæ. “Cum se poate
întâmpla asta?”
“Ei bine, când Îl vei cunoaøte pe Isus în mod personal, El îﬂi va aræta gândurile
øi sentimentele rele øi te va ajuta sæ le înlocuieøti cu cele bune venite din partea
lui Dumnezeu. El va fi Pæstorul tæu, care sæ-ﬂi dea gânduri noi øi puterea de a lua
decizii bune.”
Am continuat: “De exemplu, în loc sæ gândeøti sau sæ crezi cæ mama ta te
uræøte øi cæ-i stai în cale, poﬂi crede cæ te iubeøte atât de mult cât poate acum.
Dumnezeu te poate face sæ ai înﬂelegere faﬂæ de trecutul ei care a determinat-o sæ
reacﬂioneze într-un mod jalnic. Dumnezeu te va cælæuzi sæ ai milæ faﬂæ de ea øi sæ
apreciezi la ea tot ceea ce poﬂi în momentul de faﬂæ. Atunci vei recunoaøte cæ nu
te poﬂi aøtepta ca ea sæ se schimbe înainte de a-L întâlni pe Isus øi de a gæsi
puterea de a se schimba. Prin ea însæøi ea nu se poate schimba mai mult decât ai
putea tu. Rugându-te pentru ea, privind-o prin ochii lui Dumnezeu, poﬂi deveni
liberæ sæ o iubeøti cu adeværat. Dumnezeu va pune în tine acel sentiment de
mulﬂumire øi ajutor în rugæciune pentru mama ta. Acum, tu poﬂi fi recunoscætoare
pentru dragostea pe care o poate aræta. Nu ar fi extraordinar?”
“O, da! Încep sæ înﬂeleg mai mult! Înﬂeleg cæ øi tatæl meu a avut o viaﬂæ
dificilæ, ca øi mama. El mi-a asigurat mai mult decât a avut el în copilærie. Aceasta
reprezintæ dragostea sa pentru mine, nu-i aøa?”
“Da, aøa este! Acum înﬂelegi”, am încurajat-o eu. “Isus a venit sæ te elibereze
de aceste gânduri mincinoase, denaturate, pervertite, care stârnesc vechea durere.
Gândurile noi puse de Hristos vor risipi mai întâi furtuna gândurilor. Apoi, pe
mæsuræ ce vei împærtæøi gânduri curate, El va alunga de asemenea øi reacﬂiile
violente. El spune în dreptul tæu: ‘Taci … fii liniøtitæ!’”
Înﬂeleg acum!”, spuse Alina.
Speranﬂa încolﬂeøte
Dupæ ce Alina cea Abuzatæ a înﬂeles lupta dintre Hristos øi Satana pentru
gândurile øi sentimentele ei, a început sæ creadæ cæ Dumnezeu va împlini la vremea
* 1 Ioan 1:9
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Lui lucrarea începutæ în ea øi în familia ei. Speranﬂa luase locul disperærii, rænilor
øi deznædejdii. Ea începuse sæ cunoascæ un Mântuitor personal care era suficient de
puternic pentru a rezolva posibilele probleme care ar fi putut apærea în viaﬂa ei.
“O datæ ce scapi de aceste perspective înøelætoare, negative, cu privire la
viaﬂa ta, øi descoperi cæ Dumnezeu te curæﬂeøte de tot ceea ce este ræu, atunci
pacea Cerului îﬂi va inunda sufletul. Apoi Dumnezeu te va folosi ca sæ împærtæøeøti
aceastæ nouæ înﬂelegere a lucrurilor cu mama ta, ca øi ea sæ gæseascæ aceeaøi
liniøte øi eliberare de trecutul sæu øi de tehnicile greøite de rezolvare a problemelor,
aøa cum ai fæcut tu. Asta este emoﬂionant!”
Speranﬂa licæri pe faﬂa Alinei, færæ ca mæcar vreo schimbare sæ se fi întâmplat
cu pærinﬂii ei sau în împrejurærile vieﬂii sale. Ea avea o nouæ înﬂelegere, un scop øi
o direcﬂie în viaﬂæ. Pregætirea pentru posibila ei carieræ o fæcea sæ se simtæ valoroasæ.
Ea spera cæ situaﬂia familialæ se va schimba øi cæ nu va mai trebui sæ reacﬂioneze
asemenea unei furtuni dezlænﬂuite. Îi mulﬂumea lui Dumnezeu pentru prezenﬂa
Sa personalæ alæturi de ea, cælæuzind-o. Se încredea în Isus.
Stând acasæ, Alina øi cu tatæl ei se uitaræ cu atenﬂie prin paginile aurii, cæutând
birourile de pompe funebre din zona respectivæ. Apoi, au trecut cu maøina pe la
fiecare dintre ele, observându-le pe cele care se aflau cel mai aproape de casæ.
Apoi începuræ sæ aibæ întrevederi la diversele firme. Alina se îmbræca decent, dar
atractiv. Cei din conducerea uneia dintre firme au prezentat un mai mare interes
faﬂæ de Alina decât faﬂæ de ceilalﬂi candidaﬂi. Ea a discutat împreunæ cu tatæl ei
timp de câteva zile øi s-a rugat lui Dumnezeu pentru a-i conduce în alegerea lor.
Apoi øi-a oferit serviciile în mod gratuit celei mai atractive oferte.
Alina cea Abuzatæ se afla din nou bine dispusæ, aøa cæ ne telefonæ pentru a
ne împærtæøi entuziasmul øi bucuria ei. Jim o încurajæ, spunând: “Sæ devii atât de
valoroasæ, încât ei sæ nu se poatæ descurca færæ Alina cea Fericitæ. Dupæ douæ
sæptæmâni de lucru, întâlniﬂi-væ pentru a negocia salariul. A-ﬂi face astfel ucenicia
este asemenea educaﬂiei gratuite de la colegiu. Cum te simﬂi acum?”
“O, sunt atât de bucuroasæ! Nu pot sæ væ mulﬂumesc îndeajuns pentru cæ
m-aﬂi ajutat sæ ajung aici! Tatæl meu øi cu mine discutæm acum aøa cum nu am
fæcut-o niciodatæ înainte. Materiile de øcoalæ sunt pentru mine acum importante.
Am nevoie sæ-mi îmbunætæﬂesc abilitæﬂile matematice. Tatæl meu spune cæ m-ar
învæﬂa unele tehnici de simplificare a socotelilor. Conducerea biroului de pompe
funebre mi-a spus cæ ar fi bine de asemenea dacæ aø cunoaøte anatomia øi fiziologia.
Aø vrea sæ le învæﬂ. Mi-au oferit sæ citesc unele cærﬂi care-mi vor fi de folos øi voi
trece prin ele în timpul liber. În vara aceasta am de gând sæ-mi cumpær cærﬂile
acelea de anatomie pentru a învæﬂa toﬂi muøchii øi toate oasele, ca sæ am øi eu
habar când oamenii le vor aduce în discuﬂie.”
Vedeﬂi, pærinﬂi, cæ a avea un scop øi o orientare în viaﬂæ nu face decât sæ
confere interes øi plæcere pentru lecﬂiile øcolare? De ce? Pentru cæ acum tânærul
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are un scop. A învæﬂa devine aøadar un pas înspre ﬂelul personal. Timpul este
umplut cu lucruri bune, esenﬂiale, mai degrabæ decât cu frivolitate, gânduri rele,
activitæﬂi greøite sau de micæ însemnætate øi prietenii nesænætoase.
Învæﬂând øi crescând
Dupæ câteva sæptæmâni de ucenicie, Alina era chiar mai entuziasmatæ. Învæﬂa
acum o mulﬂime de lucruri. Trebuia sæ cureﬂe, sæ mæture øi sæ strângæ echipamentul.
A asistat destul de mult øi a fæcut tot felul de pieptænæturi înaintea expunerilor.
Unele lucruri au pærut macabre, însæ importante erau rezultatele finale.
“Ce mai faci, Alina?”
“Ei, destul de bine. Mi-au permis astæzi sæ asist puﬂin. Ei doresc mai întâi sæ
termin de citit cærﬂile pe care mi le-au dat. Eu o consider pregætirea mea pentru
carieræ. Este o muncæ enormæ øi îmi ia tot timpul liber pe care îl am în fiecare
searæ. Îmi place acolo øi lor le place de mine. Aøa cæ m-au angajat. Væ vine sæ
credeﬂi?
Øtiﬂi, lucrurile merg mai bine chiar øi acasæ. Este mult de lucru la birou –
cum ar fi pregætirile pentru primirea oaspeﬂilor. Învæﬂ sæ apreciez mai mult ordinea
øi gustul pentru aspectul exterior. Astfel cæ am schimbat înfæﬂiøarea camerei mele
de la una neglijentæ la una extraordinaræ. Mamei mele îi place faptul cæ mæ îngrijesc
atât de mult de camera mea. Chiar m-a rugat sæ o ajut sæ aranjæm sufrageria
într-un mod mai ordonat øi mai atractiv. Ei, cred cæ va fi grozav.”
“Cum stai cu replicile tale la adresa mamei?”, am întrebat.
“Chiar am continuat sæ petrec timp cu Dumnezeu dimineaﬂa – în rugæciune,
studiu øi vorbind cu El, precum øi ascultând vocea Lui vorbindu-mi. Am avut de
asemenea øi câteva experienﬂe. Atunci când m-am simﬂit îndemnatæ sæ fiu tæioasæ
cu mama, Dumnezeu mi-a atras atenﬂia, aducându-mi în minte gândul acesta:
‘Alina, n-ai vrea sæ reacﬂionezi diferit de data aceasta?’ Asta m-a ajutat sæ-mi
amintesc de planul alternativ, acela de a striga la Dumnezeu pentru ajutor pentru
a øti ce anume sæ ræspund øi cum sæ ræspund.
El mi-a sugerat simplu: ‘Fii respectuoasæ cu mama ta.’
Øi am fæcut-o. Øi s-a væzut diferenﬂa. Nu am mai încercat sæ o pun la punct ca
de obicei. Iar Dumnezeu a pus în inima mea compasiune pentru ea. Am întrebat-o
într-o zi despre anii copilæriei sale. Au fost groaznici. Ea îmi oferæ mai mult
decât a avut ea. Øi chiar mæ iubeøte! Numai cæ nu øtie cum sæ o arate aøa cum ar
dori. Încæ învæﬂ cum sæ-I ofer lui Dumnezeu gândurile øi sentimentele mele rele,
însæ progresez. Atunci când voi reuøi mai bine, voi împærtæøi acest lucru cu mama
– dacæ va dori sæ asculte.”
“Alina, asta înseamnæ calificare la locul de muncæ. Este ca ucenicia ta. Te
uiﬂi la oamenii aceøtia care te ajutæ sæ înveﬂi tot felul de legæturi øi, privind, citind,
învæﬂând øi experimentând, ajungi sæ înveﬂi. Aøa este øi în relaﬂia cu Dumnezeu.
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Eøti ca un ucenic sub îndrumarea Lui, învæﬂând sæ recunoøti vocea Lui zi de
zi øi sæ discerni prin puterea Lui ceea ce ar trebui sæ faci øi cum ar trebui sæ
faci.
Înveﬂi o muncæ folositoare øi dobândeøti obiceiuri eficiente de lucru. Alæturi
de Isus înveﬂi cum sæ abordezi propriile obiceiuri, gânduri øi emoﬂii greøite, ceea
ce reprezintæ adeværata dezvoltare a caracterului. Vei ajunge astfel sæ porﬂi
responsabilitæﬂi mai mari în cæmin, precum øi la locul de muncæ. Acest lucru este
grozav. Vei deveni o domniøoaræ distinsæ! Îﬂi place sæ fii aøa de ocupatæ?”
Alina cea Fericitæ zâmbi øi spuse: “O, îmi place. Mæ simt folositoare. Simt
cæ este nevoie de mine øi cæ sunt valoroasæ.”
Øi Alina cea Fericitæ a continuat sæ creascæ. A avut parte de încercæri øi
cæderi. Atunci când pærinﬂii ei nu au putut sæ o ajute, Jim øi cu mine am fost
alæturi de ea. A ajuns sæ vadæ cæ Dumnezeu a fost alæturi de ea în toate situaﬂiile.
A înﬂeles cum modul în care se îmbracæ ar putea sæ o ajute în relaﬂiile cu bærbaﬂii.
Îøi dorea acum sæ fie curatæ! A învæﬂat sæ continue sæ caute împreunæ cu Dumnezeu
o soluﬂie la urmætoarele întrebæri: ce ar putea face ca viaﬂa de cæmin sæ devinæ
mai fericitæ, cum sæ reacﬂioneze în faﬂa mâniei sau nedreptæﬂii apærute în cæmin
sau la serviciu øi cum sæ fie perseverentæ în ce priveøte studiul. Dumnezeu a
ajutat-o chiar sæ-øi explice apariﬂia mâniei øi cum sæ-i facæ faﬂæ, astfel încât ea
reuøi în mod repetat sæ se elibereze de aceastæ plagæ.
Ea privise la Dumnezeu ca fiind aspru øi nedrept øi nu iubitor, gata sæ aibæ
grijæ de noi øi sæ ne ajute. Se considerase întotdeauna un om de nimic, dar acum
ea a învæﬂat cæ, prin Hristos, ea are o valoare infinitæ. Începu sæ înﬂeleagæ faptul
cæ este capabilæ øi inteligentæ, øi cæ, astfel, ea nu trebuie sæ se considere pe sine ca
fiind inutilæ sau nætângæ. Ea devine acum un lucrætor energic øi loial de la frageda
vârstæ de 15 ani. Dumnezeu devine real pentru ea. Ea îøi iese din fire mult mai rar
decât înainte. Øi devine acum din ce în ce mai fericitæ.
Mâinile care au o ocupaﬂie sunt fericite. Dându-le un sens øi o direcﬂie se
eliminæ lenevia, care este atelierul de lucru al Satanei. Intrând într-o relaﬂie strânsæ
øi sænætoasæ cu tinerii noøtri, oferindu-le instrucﬂiuni cu privire la drumul pe care
sæ meargæ, øi aceasta într-o manieræ atractivæ, Îl vom prezenta pe Dumnezeu ca
fiind real, personal, atractiv øi gata sæ ajute, aøa cum øi este.
“Poate un etiopian sæ-øi schimbe pielea, sau un pardos sæ-øi schimbe petele?
Tot aøa, aﬂi putea voi sæ faceﬂi binele, voi, care sunteﬂi deprinøi sæ faceﬂi ræul?”*
Hristos spune: “Ræmâneﬂi în Mine, øi Eu voi ræmâne în voi. Dupæ cum mlædiﬂa nu
poate aduce roadæ de la sine, dacæ nu ræmâne în viﬂæ, tot aøa, nici voi nu puteﬂi
aduce roadæ, dacæ nu ræmâneﬂi în Mine. Eu sunt Viﬂa, voi sunteﬂi mlædiﬂele. Cine
ræmâne în Mine øi în cine ræmân Eu aduce multæ roadæ; cæci, despærﬂiﬂi de Mine,
nu puteﬂi face nimic.”†
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Vântul care le susﬂine aripile
Visurile øi dorinﬂele tinerilor noøtri reprezintæ vântul care îi îndeamnæ la zbor.
Acele aspiraﬂii pot constitui motivaﬂia lor de a ajunge la Hristos în mod personal.
O datæ ce pætrundem cu dragoste în inimile lor, noi le putem încuraja în intenﬂiile
bune de a-øi îmbunætæﬂi viaﬂa øi de a le ocupa timpul într-o manieræ folositoare.
Folosiﬂi nevoile lor pentru a-i întoarce la Hristos, pentru a-I descoperi vocea øi
dorinﬂa în vieﬂile lor, precum øi harul Sæu dætætor de putere, care poate face ca
visurile lor sæ devinæ realitate. Un pui de vultur care este tot timpul ocupat învæﬂând
sæ zboare face chiar ceea ce a intenﬂionat Dumnezeu ca el sæ facæ. A zbura înseamnæ
sæ descoperi cæ Isus este Prietenul, Mântuitorul øi Creatorul tæu personal, care
este interesat de fiecare detaliu al vieﬂii tale.
Tinerii, de la vârsta de 14, 15 ani în sus deprind astfel “arta de a zbura.”
Aceste lecﬂii primite de timpuriu, sub îndrumarea noastræ atentæ øi încurajarea
datæ prin Duhul Sfânt, reprezintæ condiﬂiile esenﬂiale necesare pentru a dobândi
propria independenﬂæ. Cu cât vor creøte, cu atât ei ar trebui sæ devinæ mai pregætiﬂi
sæ træiascæ folosind un program propriu de zbor, deoarece ei Îl cunosc pe Isus în
mod personal øi sunt dependenﬂi de El pentru cælæuzire. A-l læsa pe un tânær, care
nu-L cunoaøte pe Dumnezeu în mod personal, sæ zboare liber, înseamnæ sæ faci
un lucru periculos. Încercærile lui de a zbura vor fi determinate de trecutul sæu øi
de propriile sale impulsuri. Succesul sau eøecul zborului tinerilor noøtri depinde
în mare mæsuræ de cælæuzirea în mod corect din partea pærinﬂilor a paøilor celor
tineri cætre o ocupaﬂie de viaﬂæ, precum øi de modul în care îi învaﬂæ sæ vinæ ei
înøiøi la Hristos.
Discutaﬂi cu tinerii voøtri care va fi viitoarea lor carieræ. Observaﬂi care sunt
talentele lor. Vedeﬂi care sunt îndemânærile lor. Care sunt dorinﬂele lor? Care
sunt aspiraﬂiile lor? Insuflaﬂi-le ﬂinte înalte. Vorbiﬂi-le tinerilor voøtri despre
valoarea lor. Arætaﬂi-le faptul cæ ei pot totul în Isus. Fiﬂi realiøti cu ei într-un sens
pozitiv. Apoi oferiﬂi-le ocaziile de a experimenta cum ar fi sæ fie asistent medical,
antreprenor de pompe funebre, mecanic, doctor sau orice altceva. Orice copil dæ
tot ce are mai bun atunci când are un sens sau o ﬂintæ în viaﬂæ. Discutaﬂi cu tânærul
vostru despre probleme reale, curente cu care se va confrunta. Asiguraﬂi-l cæ
poate face faﬂæ cu succes acestor probleme øi cæ îl veﬂi ajuta sæ devinæ ce poate el
mai bine øi cæ Dumnezeu va schimba ce este nevoie sæ fie schimbat înæuntrul sæu
øi cæ îl va cælæuzi în mod providenﬂial pe cel mai bun drum posibil. Aratæ-i ce
face Isus pentru el!
ﬁintele øi indicaﬂiile voastre se vor schimba potrivit cu ceea ce creøteﬂi. Creøteﬂi
un om de øtiinﬂæ în domeniul rachetelor? În cazul acesta, øtiﬂi cæ studiul este ceva
natural pentru el, aøa cæ asiguraﬂi-væ cæ echilibraﬂi programul sæu cu exerciﬂii
fizice øi implicare socialæ. Dumnezeu doreøte echilibru! Creøteﬂi un chirurg?
Læsaﬂi-l atunci sæ aibæ grijæ de tæieturile øi zgârieturile voastre. Permiteﬂi-i sæ væ
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scoatæ vreo aøchie, pentru a cæpæta o manieræ cât mai plinæ de tact. Creøteﬂi un
inginer? Oferiﬂi-i ocazia de a improviza un banc de lucru, de a construi o colibæ,
sau de a turna beton, sau chiar gæsiﬂi-i un loc de muncæ undeva. Dacæ ocupaﬂia cu
care se îndeletniceøte nu prea i se potriveøte, este cu mult mai bine sæ descoperiﬂi
acest lucru la adolescenﬂæ decât mai târziu. Orientaﬂi-l cætre altceva, dacæ domeniul
ales nu este realizabil.
Dacæ nu puteﬂi sæ-i îndreptaﬂi paøii spre a face practicæ, gæsiﬂi pe cineva de
încredere care ar putea face acest lucru. Umpleﬂi timpul tânærului vostru cu lucrurile
bune øi foarte bune din viaﬂæ. Acestea vor alunga – sau cel puﬂin vor reduce –
incursiunile Satanei în viaﬂa sa. Învæﬂaﬂi-l practic despre un Isus real, care îl poate
ajuta, care este alæturi de el øi care va merge øi va vorbi cu el. Nu væ gândiﬂi la
neajunsurile voastre în a face acest lucru, deoarece implicaﬂiile sunt veønice. Noi
trebuie sæ fim alæturi de tinerii noøtri!
Dincolo de toate acestea, dorim sæ le oferim copiilor noøtri capacitatea de a
zbura peste impulsurile firii pæmânteøti! Numai prin întâlnirea øi cooperarea cu
Hristos ei pot dobândi un real succes!
ÎMBRÆﬁIØARE PENTRU CEI SINGURI
UN CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU MAMELE SINGURE
Atunci când eøti o mamæ singuræ, lucrurile se întâmplæ în viaﬂæ aøa cum
niciodatæ nu ﬂi-ai dorit sæ se întâmple. Alina a fost tratatæ în mod greøit în toﬂi acei
primi ani de formare. Nu nega cæ s-a întâmplat. Nu da vina pe copil. Cere putere
øi înﬂelepciune de la Dumnezeu pentru a face faﬂæ problemei – în primul rând
pentru tine, apoi pentru copilul tæu. Oferæ-i propriului copil suportul emoﬂional
de care are nevoie. Fæ-l sæ øtie cæ îl iubeøti. Dacæ asta cere sæ renunﬂi la “obiceiuri
din trecut” – atunci fæ aøa! Meritæ sæ faci schimbarea necesaræ, aceea de a rupe
acest ciclu al disfuncﬂiilor din familie!
Dumnezeu poate øterge petele pæcatului, ale circumstanﬂelor, ale judecæﬂii
defectuoase øi ale greøelilor, dacæ le înfruntæm prin Hristos. A le nega sau a nu le
înfrunta nu va face decât sæ lase ræni adânci øi de duratæ, care vor înæbuøi în
propriul copil speranﬂa într-o viaﬂæ fericitæ. A nu reacﬂiona faﬂæ de abuzul din
viaﬂa copilului sau tânærului tæu înseamnæ sæ emiﬂi un mesaj explicit cæ nu îl/o
iubeøti. Aceasta are implicaﬂii foarte distructive øi cu bætaie lungæ. Însæ aminteøte-ﬂi
cæ Dumnezeu poate øterge aceste urme. Aleargæ la El pentru vindecarea emoﬂionalæ
care trebuie sæ aibæ loc. Aceasta este posibilæ.
“Apropiaﬂi-væ de Dumnezeu, øi El se va apropia de voi.”*

* Iacov 4:8
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Capitolul 4
TRECUTUL JOACÆ UN ROL
Iatæ cæ sunt næscut în nelegiuire øi în pæcat m-a zæmislit mama mea.
– Psalmii 51:5
“Prostuﬂa Sal din Siam! Prostuﬂa Sal din Siam! Prostuﬂa Sal din Siam!”, striga
Dean, unul dintre fraﬂii mei. Am încercat sæ-l ignor, dar nu s-a oprit. În cele din
urmæ, m-am repezit sæ-l muøc pentru a-l face sæ tacæ. Vedea cæ mæ enervez, øi
înflæcærarea lui sporea. Aøa cæ l-am pocnit. El a fæcut la fel. Eram adolescentæ
acum, dar asta se întâmpla de ani de zile. El câøtiga întotdeauna, iar resentimentele
mele creøteau. Întotdeauna trebuia sæ fiu tachinatæ de el færæ vreun drept de apel.
Eram cel de-al cincilea copil øi prima fiicæ a lui Walter øi a lui Vicki. În timp
ce pærinﬂii mei erau bucuroøi cæ în sfârøit aveau o fatæ, curând am devenit doar o
altæ grijæ pe lista lucrurilor ce trebuiau fæcute de Vicki øi o guræ în plus de hrænit
pentru Walter. Ei aveau puﬂin timp pentru a petrece cu mine. În timp ce toate
nevoile mele fizice erau în mod conøtiincios împlinite, am crescut având deseori
sentimentul cæ le stau în cale. Mama mea a fost casnicæ în timpul primilor mei
ani de viaﬂæ, însæ croitoria îi lua tot timpul, toatæ atenﬂia øi energia. Curând am
învæﬂat cæ se aøtepta ca eu sæ nu o încurc øi cæ trebuia sæ-mi væd singuræ de joacæ.
Mæ jucam cu pietre, coloram, fæceam acrobaﬂii, gæsindu-mi drept companie pe
papagalul familiei sau pe fratele meu Byron.
Fratele meu Byron era neastâmpærat, însæ din anumite motive mama pærea
sæ-i ia întotdeauna apærarea, chiar dacæ i-aø fi spus cinstit adeværul legat de
ciondænelile noastre. Eram în mod incorect etichetatæ drept una care næscoceøte
poveøti øi o mincinoasæ. Copiii învaﬂæ sæ-øi accepte soarta; ei nu au nici motive øi
nici experienﬂa necesaræ sæ facæ altfel.
Ceilalﬂi trei fraﬂi ai mei mai mari se ocupau, de asemenea, singuri de creøterea
lor; pentru ei, eu nu eram decât o pacoste. Tyson, care era cel mai mare, era în
armatæ; când a venit în permisie, m-a luat de pær øi m-a ciufulit færæ milæ – în
glumæ, desigur. Dean øi Sam, care erau cu øase øi nouæ ani mai mari ca mine,
erau ocupaﬂi cu øcoala, cu tovaræøii øi cu activitæﬂile vârstei lor. Atunci când erau
acasæ, nu pæream sæ am mai multæ importanﬂæ pentru ei decât o masæ sau o lampæ.
Cu toate cæ Vicki mergea uneori la bisericæ, Walter era preocupat de
bunæstarea spiritualæ a copiilor sæi øi îi ducea în mod regulat la o bisericæ luteranæ
conservatoare. M-am îndrægostit de muzica de cor. Stând în bisericæ øi ascultând
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corul, mæ simﬂeam înﬂeleasæ. Adesea cântærile exprimau tristeﬂea din inima mea,
øi tânjeam dupæ vindecarea øi eliberarea exprimate de aceste cântece. Eram o
fatæ foarte timidæ, care mæ ascundeam dupæ fusta mamei mele în rarele ocazii în
care ea venea la bisericæ. Adeseori mæ furiøam pe o bancæ, sperând sæ nu fiu
observatæ. Timiditatea mea a sporit odatæ cu perioada adolescenﬂei. La orele de
religie, teama de a nu fi respinsæ øi/sau de conflict mæ împiedica sæ spun ceea ce
gândeam. Anxietatea emoﬂionalæ era un mod de viaﬂæ.
La vârsta de 10 ani, Byron dorea sæ stea cu prietenii øi era necæjit de faptul cæ
trebuia sæ aibæ grijæ de sora lui mai micæ, deøi eu nu îi încurcam cu nimic. La
vârsta de øapte ani am urcat cu ei pe acoperiøul øcolii, mæ întreceam cu ei în
ochirea cutiilor øi mergeam cu bicicleta la fel ca oricare alt bæiat. Dar într-o zi,
Byron a refuzat înadins sæ aibæ grijæ de mine. Îmi spuse cæ ne vom juca de-a
cowboy-ii øi indienii – iar eu eram cowboy-ul. Începu urmærirea. Curând,
“indienii” m-au prins øi m-au legat straønic de un copac în curtea din spate a
vecinilor. Apoi bæieﬂii fugiræ. Dupæ foarte mult timp, am priceput cæ fusesem atât
abandonatæ, cât øi respinsæ. Nu era nimeni acasæ, aøa cæ lacrimile nu erau de nici
un ajutor. În cele din urmæ, am început sæ strig pânæ am primit ajutor.
Învæﬂând broasca ﬂestoasæ sæ reacﬂioneze
Rareori puteam discuta cu pærinﬂii mei despre necazurile mele. O, puteam sæ
vorbesc despre lucruri neimportante, însæ era clar cæ mama nu mæ asculta. Niciunul
dintre pærinﬂi nu avea timp sau dispoziﬂie pentru a discuta despre rezolvarea
problemelor sau despre simﬂæminte sau pentru a sugera ræspunsuri potrivite.
Mama era cea care aplica disciplina în casæ. Atunci când greøeam, mama mæ
mustra printr-o tæcere de gheaﬂæ – o tæcere care mæ fæcea sæ-mi imaginez ce
anume greøisem. Deseori consideram greøeala mai mare decât era în realitate,
deoarece niciun dram de rugæminte, justificare sau iertare nu detensiona situaﬂia.
Dorind din tot dinadinsul sæ obﬂin aprobarea mamei, încercam sæ îndeplinesc
unele sarcini casnice, dar mama ræspundea de obicei prin criticæ sau fæcea din
nou ea însæøi acele treburi în grabæ øi cu un spirit mânios. Rezultatul era o
nesiguranﬂæ øi o neliniøte adâncæ ce-mi provocau gânduri vætæmætoare. Curând,
am învæﬂat sæ mæ retrag în propria carapace pentru a mæ proteja – asemenea unei
broaøte ﬂestoase. Credeam într-adevær cæ nu eram bunæ de nimic.
Dean mæ tachina în mod regulat, spunându-mi cæ eram cam bætutæ în cap,
prostuﬂæ, grasæ øi urâtæ. Remarcile sale negative, spuse “în glumæ,” nu au fæcut
decât sæ întæreascæ minciunile pe care deja le credeam despre mine însæmi. Atunci
când Dean mæ blestema, iar eu, la rândul meu, fæceam la fel, mæ pocnea peste
faﬂæ atât de ræu, încât mæ trântea la pæmânt. Aøa cæ, pentru a supravieﬂui, am
învæﬂat sæ-mi menﬂin o aparentæ stæpânire de sine, dar în læuntrul meu clocoteau
resentimentele øi ræzbunarea. Singura mea refulare era sæ mæ ascund în oaza
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dormitorului meu øi sæ reflectez asupra acestei lipse de dreptate – sæ plâng din
nou øi din nou, sæ plænuiesc cum s-o scot la capæt într-o bunæ zi – øi asta pânæ
când emoﬂiile mæ copleøeau. Trægeam concluzia cæ ceva trebuia sæ fie greøit la
mine de nu reuøeam niciodatæ, indiferent ce fæceam, sæ-i mulﬂumesc nici pe mama,
nici øi pe fraﬂii mei. Mæ aruncam pe pat øi læsam ca deznædejdea øi disperarea sæ
mæ afunde într-o depresie abjectæ, o stare de indiferenﬂæ.
Tatæl meu a fost diagnosticat cu cancer când eu eram foarte micæ. Având
nevoie de analize complexe øi operaﬂii, el era mai mereu departe de acasæ, cam
øase luni pe an, læsând-o pe mama singuræ ca pærinte. Ea trebuia sæ lucreze tot
timpul ca sæ ne creascæ pe toﬂi cei cinci copii. Coømarul pe care-l aveam acasæ cu
fraﬂii mei a sporit, dar am învæﬂat cæ mama nu dorea sæ audæ despre asta. O puteam
întâmpina la uøæ cu lacrimi în ochi, împærtæøindu-i durerea provocatæ de bætaia
fraﬂilor mei, de pæruialæ, de nedreptate sau de lipsa de bunætate. Însæ din moment
ce ea nu avea destulæ energie pentru a face faﬂæ problemei mele, asemenea scenarii
ræmâneau nerezolvate. Pentru mine mesajul nescris era clar øi ræspicat – chiar
dacæ nu era adeværat. “Sally nu meritæ sæ fie ascultatæ. Sally nu meritæ protecﬂie.
Sally nu poate fi iubitæ. Sally este doar o micæ palavragioaicæ.” Øi, chiar mai ræu:
“Sally este o mincinoasæ”. Astea doar se adæugau la motivele mele de a fi respinsæ.
Am învæﬂat în cele din urmæ ca nici mæcar sæ nu-i mai spun ce se întâmpla øi asta
pentru a evita durerea de a fi consideratæ palavragioaicæ øi mincinoasæ. Am încercat
sæ rezolv problema evitând toate conflictele. Mæ jucam cu copiii vecinilor, aveam
grijæ de iepuraøul sau cæﬂelul meu. Când toate celelalte posibilitæﬂi eøuau, mæ
ascundeam în dormitorul meu pentru a nu cauza probleme acasæ. Pânæ la urmæ, eu
eram problema; mi se spusese asta în repetate rânduri – aøa cæ trebuia sæ fie adeværat.
Biata mea mamæ mæ iubea, însæ nu øtia cum sæ-mi arate acest lucru în aceste
situaﬂii. Øi cum ar fi putut sæ-i disciplineze pe bæieﬂii mai mari când ea era plecatæ
de acasæ? Uneori îi telefonam la serviciu, în cæutarea disperatæ de metode pentru
rezolvarea acelor probleme. Însæ din nou øi din nou descopeream cæ ea nu avea
nici una. Nu øtia ce sæ facæ sau ce sfat sæ-mi dea. Încæ o datæ mesajul nescris era:
“nu sunt iubitæ.” Rareori se întâmpla sæ mæ creadæ sau sæ-mi ia apærarea. Fraﬂii
mei nu erau niciodatæ opriﬂi sau pedepsiﬂi. Unde era dreptatea în toate astea? Se
pærea cæ nu existæ. Neliniøtea mea se adæuga sentimentelor mele de nevrednicie.
Ræspundeam jalnic la provocæri, din moment ce øtiam cæ trebuie sæ mæ supun
sentimentelor.
Dean rânjea în timp ce îmi trægea o pæruialæ zdravænæ: “Tare urâtæ mai eøti!
De ce nu-ﬂi pui o pungæ în cap ca sæ nu mai fie nevoie sæ te væd?” Øi cum gluma
se îngroøa, spunea: “Sal Prostuﬂa din Siam, eøti aøa de bætutæ în cap, stupidæ,
grasæ øi urâtæ.” Sæptæmâni øi ani la rând el a continuat sæ repete ca un refren acest
lucru. Adesea øicanele sfârøeau cu o replicæ de genul: “Aøa grasæ øi urâtæ cum
eøti, nimeni nu va dori vreodatæ sæ se cæsætoreascæ cu tine!” Øi râdea vesel.
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Eu credeam aceste minciuni atât de des spuse; nu aveam de unde sæ øtiu cæ
nu erau adeværate. Mæ uitam în oglindæ øi credeam cæ imaginea pe care o vedeam
era cea a unei fetiﬂe bætute în cap, stupide, grase øi urâte. Eram o persoanæ pe care
alﬂii nu ar fi iubit-o, oricât de mult mæ stræduiam sæ le fac pe plac. Am acceptat
imaginea fratelui meu drept realitate. Copiii øi tinerii fac acest lucru într-o mare mæsuræ.
Aceasta este povestea mea. Acestea erau gândurile, simﬂæmintele øi obiceiurile
mele care mi-au format caracterul øi modul de a reacﬂiona. Am învæﬂat cæ mulﬂi
copii øi tineri împærtæøesc, din pæcate, o experienﬂæ similaræ.
Este regretabil faptul cæ a lipsit cineva care sæ mæ ajute, cu înﬂelepciune, sæ
înﬂeleg ceea ce Satana fæcea pentru mæ slæbi øi ræni din punct de vedere mental,
emoﬂional øi spiritual. Cât de mult mi-aø fi dorit sæ fi fost cineva care sæ-mi spunæ
cæ aceea era vocea Satanei, cæ aceste gânduri erau minciuni pe care nu trebuia sæ
le cred! Cât de diferit ar fi fost totul dacæ cineva mi-ar fi arætat faptul cæ Dumnezeu
se gândeøte la mine øi cæ aø fi putut sæ mæ încred în El, nu în propriile simﬂæminte.
Însæ nu s-a întâmplat aøa.
În mod inconøtient am ridicat bariere între mine øi Dumnezeu, deoarece nu
vedeam deloc dreptatea. Îi ræspundeam ca øi cum El ar fi fost aspru øi nedrept.
Nu mæ læsase El în aceastæ stare jalnicæ? Deoarece nu-L cunoøteam pe Dumnezeu
aøa cum este, m-am protejat singuræ, asemenea unei broaøte ﬂestoase. Mæ
retrægeam în carapacea mea, mæ închideam în mine, nu vorbeam øi nu împærtæøeam
ceea ce gândeam – pentru cæ tot ceea ce spuneam era prost sau greøit. Aøa cæ
petreceam mult timp singuræ, încuiatæ în dormitorul meu, pânæ când mama se
întorcea acasæ. Când trebuia sæ ies din cameræ, îi ocoleam pe fraﬂii mei sau o
fæceam în grabæ, ca sæ nu mæ mai ræneascæ. În sufletul meu însæ, nutream
neîncredere øi ræzbunare, dar, nevæzând vreo øansæ de a se face dreptate,
deznædejdea mea nu fæcea decât sæ sporeascæ.
Din când în când pærea cæ viaﬂa decurge mai bine. Fraﬂii mei mæ tratau decent
pentru o perioadæ de timp. Atunci ieøeam din carapace, eram plinæ de viaﬂæ, râdeam
øi ne bucuram împreunæ. Îi iertam øi începeam din nou sæ am încredere – doar ca
sæ descopær cæ ei reveneau la stilul sâcâitor de a domina øi a mæ hærﬂui. Apoi mæ
închideam iaræøi în mine însæmi, fiindu-mi fricæ sæ mæ manifest. Începeau sæ mæ
cuprindæ gânduri de disperare. Încæ o datæ deveneam o victimæ, un cæﬂeluø bætut
care se retrægea cu coada între picioare.
Relaﬂii tensionate
Deoarece nu era cineva care sæ ne supravegheze dupæ ore, Byron øi cu mine
eram adesea singuri acasæ, având mult timp la dispoziﬂie. El era în acelaøi timp øi
cel mai bun prieten, øi cel mai mare duøman. Atât timp cât era bun cu mine, aø fi
fæcut orice pentru el. Nutream faﬂæ de el bunætate, deoarece îmi era alæturi atunci
când nu era nimeni. Pærea cæ mæ iubeøte øi cæ ﬂine la mine.
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Într-o zi, fratele meu a avut o neînﬂelegere cu prietenul sæu de vizavi. Pentru
a o rezolva, au hotærât ca eu øi fratele prietenului sæu sæ ne încercæm puterile
într-o bætaie. Din loialitate faﬂæ de fratele meu, am intrat în încæierare, pentru
a-mi demonstra dragostea faﬂæ de Byron. M-am luat la trântæ cu fratele vecinului
nostru øi am câøtigat lupta pentru fratele meu. Aø fi fæcut orice pentru el. Adesea,
numai pentru a-i fi pe plac, jucam alæturi de bæieﬂi baschet, baseball, fotbal, de-a
v-aﬂi ascunselea øi leapøa, ca sæ poatæ avea echipele complete.
Acelea erau zilele bune. Dar nu erau multe aøa. Byron putea fi un bædæran
teribil. Îi plæceau luptele, care reprezentau un joc obiønuit pentru noi. Fæceam
scandemberg cu mâinile øi cu picioarele øi ne împingeam unii pe alﬂii. Asta era
distractiv pânæ la un moment dat. Apoi lui Byron Bædæranul îi venea ideea sæ-øi
încerce biciul pe mine. Voia sæ se descarce pe mine. Færæ a avea nici cea mai
micæ idee în ce mæ bægam, jucam rolul pe care mi-l spunea. Dupæ ce simﬂeam
usturimea biciului de câteva ori, obiectam, dar el nu mæ bæga în seamæ. Cursa
începea. Alergam spre dormitorul meu, dar el mæ prindea înainte sæ ajung sæ
încui uøa. Mæ trântea la pæmânt; încercam sæ mæ eliberez. Fugeam afaræ, dar el
mæ urmærea. Alergam din nou în casæ, dar nu reuøeam sæ încui uøa la timp.
Continua sæ mæ alerge, pânæ când era nevoit sæ se opreascæ din cauza oboselii.
Eram rænitæ din cauza trântelor, a bicelor primite øi a sentimentelor øi gândurilor
mele de ræzbunare.
Acum era timpul ca masa sæ fie pregætitæ pentru mama, atunci când ea venea
acasæ. În acea zi, era responsabilitatea lui Byron Bædæranul, dar el mæ rugæ sæ fac
eu lucrul acesta în locul lui. Eu însæ am refuzat. A urmat o ceartæ care s-a rezolvat
cu biciul. Plinæ de uræ, am curæﬂat øi gætit cartofii, apoi m-am opus din nou.
Sentimentele de furie s-au dezlænﬂuit øi au explodat într-o altæ încæierare fizicæ.
Asta nu a rezolvat nimic; doar ne-a aﬂâﬂat furia pânæ când, în cele din urmæ, am
recurs la muøcæturi øi zgârieturi. El îmi dædu drumul, suficient însæ ca sæ pot
scæpa øi fugi în dormitorul meu. De data aceasta am reuøit sæ încui uøa. Eram în
siguranﬂæ din punct de vedere fizic, doar dacæ nu spærgea uøa. În cazul în care ar
fi fæcut-o, mæ gândeam sæ fug pe fereastræ. Am pus un scaun øi am deschis fereastra
– doar dacæ o intra.
Byron Bædæranul izbea în uøæ øi mæ ameninﬂa sæ nu-i povestesc mamei cele
întâmplate. Mæ blestema øi mæ striga în fel øi chip. În oaza camerei mele, frica,
durerea, ura øi ræzbunarea îmi inundau mintea øi sufletul. În timp de crizæ se dæ
pe faﬂæ caracterul nostru. Caracterul meu se forma în direcﬂia greøitæ. Aveam
nevoie de Dumnezeu, dar nu-L cunoøteam în mod personal.
Din pæcate nu era nici un pærinte prin preajmæ care sæ-L fi cunoscut în mod
personal pe Dumnezeu, care ar fi putut sæ facæ o educaﬂie corectæ în cæmin. Dacæ
s-ar fi ocupat atunci de defectele din caracterul nostru øi de tehnicile jalnice de
rezolvare a problemelor, cât de diferite ar fi fost vieﬂile noastre!*
* Proverbe 22:6
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Sub cælæuzirea lui Dumnezeu, educaﬂia poate stopa efectele negative asupra
gândurilor, sentimentelor øi reacﬂiilor oricui s-ar afla într-o astfel de situaﬂie.
Dumnezeu ne poate ajuta sæ dezvoltæm un caracter integru chiar øi în vremuri
tulburi. Dumnezeu are o soluﬂie, indiferent care ar fi problemele din cæmin. El
doreøte sæ ne scape de acele træsæturi rele de caracter, învæﬂându-ne în schimb
cum sæ reacﬂionæm în mod corect. Trebuie sæ învæﬂæm sæ ne încredem în El øi
sæ-L urmæm pe El, nu vechile noastre tehnici de rezolvare a problemelor, cum ar
fi retragerea, tæcerea sau atacul.
Trecutul ne influenﬂeazæ
De ce credeﬂi cæ împærtæøesc aici o trecere în revistæ a anilor copilæriei mele?
Toﬂi acei ani au modelat în mintea mea o imagine cu privire la cine øi ce sunt. Tot
ceea ce am sintetizat ca mesaj verbal sau non-verbal a dus la formarea caracterului
meu. Ce este caracterul? Acesta reprezintæ gândurile øi sentimentele cu privire la
viaﬂæ, despre sine, despre propria valoare øi despre Dumnezeu – færæ a lua în
seamæ dacæ acele gânduri øi sentimente sunt reale sau presupuse. Caracterul
formeazæ baza care determinæ modul în care cineva reacﬂioneazæ øi ræspunde în
faﬂa dificultæﬂilor vieﬂii. Nu a fost nimeni care sæ mæ ajute în timpul anilor copilæriei
mele – nici mama, tata, nici prietenii. Dumnezeu nu a fost real pentru familia
mea – cum ar fi putut astfel sæ-mi împærtæøeascæ experienﬂa lor cu El? Dumnezeu
era privit ca Cineva care træieøte øi care are lucruri mult mai importante de fæcut
decât sæ ne ajute pe noi cei de aici.
Ræspunsurile mele la problemele vieﬂii nu erau bune, însæ reprezentau tot
ceea ce øtiam. Mæ considera oare Dumnezeu prostuﬂæ øi urâtæ? Nu! Læsaﬂi în
puterea noastræ, Satana ne-ar conduce de-a lungul drumului foarte dæunætor al
unei gândiri greøite, care ne provoacæ ræni øi ne descurajeazæ. Am fæcut ceea ce
am fæcut pentru cæ nu øtiam ce altceva sæ fac. Pe vremea aceea, Dumnezeu nu
reprezenta pentru mine un mijloc de rezolvare a problemelor. Nu øtiam cum sæ
vorbesc cu El. Strigam la El, dar credeam cæ vorbeam cu mine însæmi. Nimeni
nu m-a învæﬂat cæ Dumnezeu era acolo pentru mine. Atunci când a încercat sæ mæ
îndrume, nu-I cunoøteam vocea øi rareori urmam îndemnurile Sale. În loc de
aceasta, nu fæceam decât sæ evadez emoﬂional – øi asta prin a mæ aræta inabordabilæ
øi încæpæﬂânatæ.
Pe mæsuræ ce am crescut, m-am cæsætorit øi am avut propriii mei copii, nu am
fæcut decât sæ continui aceleaøi gânduri, sentimente, emoﬂii øi reacﬂii de apærare
pe care le învæﬂasem în copilæria øi tinereﬂea mea. Trecutul meu îøi spunea acum
cuvântul. Uriaøii pe care nu-i doborâsem prin Hristos încæ deﬂineau teren øi, în
timp, aveau sæ mæ hærﬂuiascæ din nou øi din nou. Soﬂul meu nu era asemenea
fraﬂilor mei, cu toate acestea reacﬂionam ca øi cum ar fi fost. Maniera în care
gândeam øi simﬂeam pe când eram copil a fost aceeaøi cu cea pe care o urmam la
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fel de bine øi la maturitate – chiar øi atunci când nu se potrivea. Era de ajuns o
situaﬂie de felul acesta ca sæ mæ determine în mod automat sæ reacﬂionez în maniera
pa care o învæﬂasem în copilærie.
În momentul în care nu mæ simﬂeam în siguranﬂæ, obiønuiam sæ mæ retrag în
carapacea mea de broascæ ﬂestoasæ. Adesea îmi doream sæ fug, aøa cum obiønuiam
sæ fug în dormitorul meu. În faﬂa unui conflict puternic, reacﬂionam în mod automat
prin tæcere, temându-mæ sæ-mi împærtæøesc gândurile, pentru ca nu cumva sæ mi
se spunæ cæ sunt bætutæ în cap, stupidæ; doream deci sæ evit acest lucru. O datæ ce
apærea sentimentul cæ eram dominatæ, încercam sæ ies din strânsoare. Însæ pærea
sæ nu existe nicio scæpare. Adesea mæ simﬂeam în plus, depæøitæ øi stupidæ. Atunci
dædeam înapoi pentru a-mi deplânge situaﬂia deplorabilæ, aøa cum fæceam în
tinereﬂe. Acceptasem în mod greøit ideea cæ eu eram cauza oricærei neînﬂelegeri
sau experienﬂe nefericite. Aceasta mæ ducea în mod repetat spre o adâncæ groapæ
a deznædejdii øi disperærii. Propriile sentimente øi emoﬂii, asemenea celor din
copilærie, erau de neînfrânt. Simﬂeam cæ nu am de ales decât sæ accept aceste
gânduri urâte despre mine însæmi. Acest lucru era dureros øi distructiv din punct
de vedere emoﬂional øi spiritual, dar nu øtiam altæ cale decât aceea.
Propriile probleme, cât øi teama de eøec, m-au reﬂinut sæ ies vreodatæ în faﬂæ
în bisericæ. Obiønuiam sæ îndeplinesc orice slujbæ în spatele cortinei, dar sæ nu
ies în faﬂæ. Nu mæ ascundeam în dormitor, însæ era øi aceasta o formæ de a mæ
ascunde. Nu puteam face faﬂæ propriilor temeri. Credeam în mod greøit cæ orice
spuneam era prostesc øi neinteresant. Gândurile øi sentimentele mele înøelætoare
au continuat sæ mæ stæpâneascæ. Atunci când mi s-a cerut sæ ies în faﬂæ în bisericæ,
m-am simﬂit foarte neconfortabil – chiar îngrijoratæ. Nu înﬂelegeam de ce
reacﬂionam în acest mod; era un lucru inconøtient. Deoarece era o experienﬂæ
prea înspæimântætoare pentru mine, hotærâsem sæ nu vorbesc de la amvon. Øtiam
cæ urma sæ eøuez din nou. Considerându-mæ bætutæ în cap, stupidæ, grasæ øi urâtæ,
aceasta a afectat numeroase domenii ale vieﬂii. Uriaøul numit Disperare îmi era
un tovaræø cunoscut, care m-a însoﬂit aøa cum o fæcuse fratele meu în anii trecuﬂi,
fæcând sæ ræsune mereu eøecurile, biciuindu-mæ pentru a mæ determina sæ
reacﬂionez ca înainte, iar eu mæ supuneam lui. Nu am fæcut însæ vreo legæturæ cu
aceastæ reacﬂie din copilæria mea pânæ când, ulterior, am ajuns sæ-L cunosc pe
Dumnezeu øi sæ comunic cu El.
Acesta este trecutul meu, asemenea unei legiuni de uriaøi care m-au ﬂinut
captivæ prin minciuni adânc înrædæcinate. Nu eram liberæ sæ devin acea Sally
care intenﬂiona Dumnezeu sæ fiu. Øi acest lucru este adeværat nu doar în dreptul
meu; lucrurile stau la fel cu majoritatea pærinﬂilor de astæzi. Obiceiurile noastre
sunt un produs derivat al reacﬂiilor noastre repetate de auto-apærare, pe care le-am
învæﬂat în diferitele circumstanﬂe ale încercærilor din viaﬂa noastræ. Noi reacﬂionæm
în viaﬂæ folosind aceleaøi tehnici de rezolvare a problemelor ca în copilærie, pe
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care le-am învæﬂat færæ Dumnezeu. Trecutul nostru joacæ adesea în mod inconøtient
un rol în prezent. Iatæ de ce noi reacﬂionæm în modul negativ, distructiv în care o
facem øi de ce pærem sæ nu avem puterea de a schimba lucrurile.
Domnia uriaøilor
Uriaøii cei ræi care stæpânesc teritoriul caracterelor noastre sunt tovaræøi
cunoscuﬂi care ar trebui însæ sæ fie abandonaﬂi. Ei sunt cei care formeazæ trecutul
nostru de gânduri înøelætoare, de obiceiuri greøite, de poftæ, de egoism, de
modalitæﬂi greøite de rezolvare a problemelor, învæﬂate în copilærie sau tinereﬂe,
de mecanisme de auto-apærare, de necinste, de lipsa dorinﬂei de a privi trecutul øi
a-l cerceta, de griji, de temeri, de neliniøte – øi lista continuæ. Aceøti uriaøi ne
rænesc, ne provoacæ durere øi ne atacæ, fæcându-ne viaﬂa mizerabilæ. Atenﬂie!
Fiecare uriaø care va fi gæzduit øi îngæduit va creøte øi va deveni puternic, astfel
încât va ræni øi va provoca durere, iar în timp te va distruge.
Pærinﬂi, priviﬂi astæzi la tinerii voøtri øi cercetaﬂi-i. Aﬂi contribuit cumva la
reacﬂiile, sentimentele øi gândurile lor greøite? Înﬂelegeﬂi cæ stæ în puterea voastræ
sæ faceﬂi sæ înceteze transferul vechilor probleme de familie care v-au fost
transmise la rândul vostru? Dumnezeu este acolo øi tânjeøte sæ væ ajute sæ scæpaﬂi
de trecutul vostru. Øi în timp ce cooperaﬂi cu El, El væ va da înﬂelepciunea de a-i
ajuta pe tinerii voøtri sæ se prindæ de El pentru a fi cu adeværat schimbaﬂi.*
Prindeﬂi-L pe Hristos de mânæ øi veﬂi putea alege sæ læsaﬂi ca moøtenire o viaﬂæ
ascunsæ cu Hristos în Dumnezeu.
Dumnezeu lucreazæ în viaﬂa voastræ la fel cum lucreazæ øi în viaﬂa mea. El
este întotdeauna cu voi, încercând sæ væ îndrepte spre o modalitate mai bunæ de a
reacﬂiona øi a gândi. Atunci când ajungem sæ-L cunoaøtem pe Dumnezeu aøa
cum este El cu adeværat, putem privi în urmæ øi Îi putem recunoaøte prezenﬂa
de-a lungul vieﬂii noastre, încercând sæ ne ræscumpere de pe cæile greøite ale fricii
øi ale egoismului. Vom vedea cum spiritul nostru necooperant ne-a læsat sæ fim
sclavii eului. De asemenea, vom înﬂelege modul în care Dumnezeu ne-a eliberat
de sentimente negative øi ne-a scæpat de cædere atunci când am colaborat cu El,
precum øi modul în care vieﬂile noastre s-au îmbunætæﬂit ca rezultat al acelui
moment decisiv. Ne vom dori sæ-L fi urmat pe Dumnezeu cu perseverenﬂæ! Dar
putem face aceastæ schimbare øi putem obﬂine chiar acum aceastæ binecuvântare
pentru familia noastræ øi pentru noi înøine!
Aveﬂi curaj! Dumnezeu ne-a promis cæ vom locui Canaanul, ﬁara Fægæduinﬂei.
Putem stæpâni tot acest pæmânt bun în care curge lapte øi miere. El este al nostru
øi Dumnezeu ne-a însærcinat sæ mergem øi sæ-l luæm în stæpânire prin puterea Sa,
cucerindu-i pe uriaøi prin puterea Sa. El a promis sæ fie Conducætorul nostru øi sæ
ne înveﬂe cum sæ mânuim sabia Duhului, astfel încât sæ ucidem toﬂi uriaøii din
* Proverbe 22:6
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caracterul nostru. Tuturor gândurilor greøite, înøelætoare li se poate nega dreptul
lor de a stæpâni øi pot fi øterse prin Hristos. Dumnezeu nu este mulﬂumit când noi
lâncezim ca o victimæ. Puneﬂi-væ armura lui Hristos; læsaﬂi-L pe El sæ væ fie
Cæpetenie, øi mergeﬂi înainte pentru a învinge influenﬂele negative din viaﬂa voastræ
øi a familiei voastre.
Sæ ræsune libertatea!
ÎMBRÆﬁIØARE PENTRU CEI SINGURI
UN CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU MAMELE SINGURE
Trecutul nostru trebuie privit, examinat øi înﬂeles pentru a vedea cum ne-a
transformat în ceea ce suntem acum. Dumnezeu nu vrea ca noi sæ persistæm în
greøelile noastre, ca sclavi ai fricii; El nu doreøte sæ ræmânem robi ai gândurilor
înøelætoare, ai poftei sau ai pasiunilor. Ci El doreøte sæ ne scoatæ din acest biet
pæmânt pustiit øi sæ ne ducæ într-o ﬁaræ a Canaanului pentru a fi liberi sæ-I servim
øi sæ fim neprihæniﬂi øi plini de putere ca sæ învingem uriaøii acestei ﬂæri. El doreøte
sæ ne elibereze!
Atunci când înﬂelegem acest proces al unirii øi comuniunii cu Hristos, al
predærii øi colaborærii sub conducerea Sa în învingerea acestor uriaøi din caracterele
noastre, putem sæ-i învæﬂæm pe copiii øi tinerii noøtri ce înseamnæ aceastæ libertate
– øi de asemenea mult mai mult!
Cu ajutorul rugæciunii øi sub cælæuzirea lui Dumnezeu este posibil, doar
posibil, ca soﬂul/soﬂia înstræinat(æ) sæ-øi doreascæ øi chiar sæ obﬂinæ aceastæ speranﬂæ
în ce priveøte schimbarea vieﬂii prin Hristos. Ce s-ar putea întâmpla atunci? Credeﬂi
cæ dacæ doi oameni maturi ar auzi vocea lui Dumnezeu øi L-ar urma pe deplin,
s-ar putea îndrægosti în maniera cea mai potrivitæ – cea a lui Dumnezeu – øi ar
putea reface familia distrusæ? Nu ar însemna asta mult? Dacæ ambele pærﬂi L-ar
læsa pe Dumnezeu sæ lucreze în ei la acel nivel, ce schimbare s-ar produce! Hristos
în noi, prin Duhul Sfânt, este singura noastræ speranﬂæ glorioasæ. Acesta este cel
mai important adevær pe care trebuie sæ-l învæﬂæm øi sæ-l experimentæm.
În cazul în care nu este posibil sæ rezolvi situaﬂia familiei tale, El tot va fi
acolo ca sæ-ﬂi umple golul øi sæ te ajute sæ creøti tânærul într-un mod care va evita
læsarea de cicatrice. Dumnezeu mângâie inima îndureratæ.
Nu ar fi extraordinar sæ laøi tânærului tæu ca moøtenire umblarea cu Dumnezeu
øi ieøirea de sub stæpânirea lui Satana øi a eului? Ar putea exista o mai mare
recompensæ decât ca ei sæ cunoascæ diferenﬂa între glasul lui Dumnezeu øi vocea
lui Satana? Ar fi vreun sacrificiu prea mare de fæcut pentru a vedea cæ adolescentul
tæu Îl cunoaøte pe Dumnezeu ca cel mai de preﬂ Prieten øi Confident? Trebuie sæ
înﬂelegi cæ, neglijând sæ-i antrenezi prin puterea lui Dumnezeu, faci mai puternice
legæturile cu care îi ﬂine Satana prinøi. Astæzi poﬂi alege ce fel de moøtenire le laøi
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celor dragi. Dumnezeu este alæturi de tine pentru a-ﬂi cælæuzi paøii. Nu este
cunoaøterea Lui øi a puterii Sale ceea ce doreøti sæ transmiﬂi ca moøtenire mai
degrabæ decât problemele, greøelile sau slæbiciunile pe care le ai? Bineînﬂeles cæ
da.

Mama împærtæøeøte
cu Andrew
entuziasmul øi
bucuria unui salt cu
paraøuta.

Alæturi de Andrew la
împlinirea visului de
a merge împreunæ cu
bicileta pe “Drumul
Soarelui”.
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Capitolul 5
TRÆIASCÆ LIBERTATEA!
Ieøiﬂi din mijlocul ei, poporul Meu, ca sæ nu fiﬂi pærtaøi la pæcatele ei.
– Apocalipsa 18:4
Jim øi cu mine ne ghemuiam pe podeaua sufrageriei în faﬂa focului care
trosnea, în timp ce ne læsam copleøiﬂi de amintiri. Jim reflecta cu voce tare: “Cum
ne-a smuls Dumnezeu pe noi din focul acestei lumi! Gândindu-ne la tinereﬂea
noastræ, este uimitor pentru mine modul în care a ajuns Dumnezeu pânæ la noi!”
“Jim, au trecut douæzeci de ani de la adolescenﬂa mea dificilæ. Am treizeci øi
øapte de ani øi abia acum pot înﬂelege cum m-a întors Dumnezeu de pe multe
cæræri greøite ale vieﬂii, în timpul acelor ani de formare. Eu chiar nu-L cunoøteam
cu adeværat pe vremea aceea, deøi El era acolo cælæuzindu-mi viaﬂa. Încep sæ
înﬂeleg lucrarea mântuirii. Øi ce diferenﬂæ face ea!
Am fost eliberatæ de frica de urøi. El m-a scos din groapa sentimentelor de
nepotrivire øi de nevrednicie. El m-a scæpat din strânsoarea fricii de eøec øi de
sindromul ‘reacﬂiei broaøtei ﬂestoase’. El m-a dus la amvon pentru a vorbi øi tot
El m-a fæcut sæ descopær cæ nu am murit, pentru cæ Dumnezeu este Cel care
mântuieøte. Am avut lucruri care meritau spuse prin Isus. Treptat, legæturile
gândurilor înøelætoare, cum cæ eram bætutæ în cap, toantæ, grasæ øi urâtæ, s-au
destræmat, încât aveau din ce în ce mai puﬂinæ stæpânire asupra mea – pânæ când,
într-o bunæ zi, au dispærut! Mai mult decât atât, îi permit minﬂii mele sæ vorbeascæ
cu tine chiar atunci când nu sunt de acord cu ce spui!”
“Desigur cæ poﬂi, Sally. Eøti însæ siguræ cæ asta-i o schimbare în bine?”, întrebæ
Jim, cu o licærire poznaøæ în priviri.
Deodatæ l-am gâdilat la coaste, iar el s-a rostogolit prefæcându-se a fi grav
rænit. L-am prins øi l-am gâdilat din nou. Atunci a început øi el sæ mæ gâdile øi
ne-am luat la trântæ în joacæ, râzând øi chicotind. Aøezându-se din nou, Jim mæ
privi cu ochii sæi cercetætori. “Serios, Sally, tu devii o femeie diferitæ, øi mæ
bucur sæ te væd descoperind libertatea. Ce anume a adus aceastæ diferenﬂæ?”
“Faptul cæ L-am cunoscut pe Dumnezeu a fæcut ca totul sæ fie diferit, Jim.
Înainte, nu am înﬂeles cum era Dumnezeu atât de personal øi aøa de implicat în
viaﬂa fiecæruia dintre noi. El se aflæ chiar în centrul vieﬂii noastre øi este doritor sæ
ne cælæuzeascæ la orice pas. Atunci când cooperez cu El, alegând aceasta la un
moment dat, El mæ scapæ din strânsoarea lui Satana. Este foarte simplu.
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În timpul pærtæøiei mele zilnice cu Dumnezeu, am descoperit adeværul cæ El
mæ iubeøte – tocmai pe mine. Acesta a fost pentru mine un pas uriaø al credinﬂei,
care mi-a adus un dram de libertate. Din punct de vedere intelectual, înﬂelegeam
cæ nu eram singuræ aøa cum gândisem. Biblia putea fi crezutæ în ciuda
sentimentelor mele. Am hotærât cæ mæ pot încrede în Dumnezeu. El avea în vedere
ce era mai bun pentru mine. Experienﬂa m-a învæﬂat în mod indirect cæ Dumnezeu
chiar mæ iubea. El era acolo aøa cum spune Biblia, chiar dacæ nu-L puteam auzi,
vedea sau simﬂi în mod fizic.
Am primit cea mai mare binecuvântare atunci când am îndræznit sæ
împærtæøesc gândurile lui Dumnezeu în loc de cele ale mele în vremurile de
încercare øi ispitire. Asta însemna sæ cooperez cu Dumnezeu încercând noi metode.
Am ajuns sæ-I permit astfel sæ facæ o realæ transformare în mine. Modalitatea
greøitæ de a gândi a început sæ-øi piardæ influenﬂa asupra mea, øi o nouæ viaﬂæ
devenea posibil de atins øi de dorit. Se næscu speranﬂa. Puterea lui Dumnezeu era
cea care realiza ceva în mine, eliberându-mæ de obiceiuri greøite de a gândi,
simﬂi øi reacﬂiona. Povara obiønuitæ, tristeﬂea øi lipsa de speranﬂæ au dispærut. Pas
cu pas, Dumnezeu m-a fæcut sæ mæ desprind de vechile mele cicatrice.
Pe mæsuræ ce am experimentat modul în care Dumnezeu mæ transforma din
interior cætre exterior, El m-a fæcut sæ înﬂeleg foarte limpede cæ El era totdeauna
cu mine, îndemnându-mæ sæ ajung sæ-L cunosc. Chiar nu înﬂelegeam cine era de
fapt, dar nici cât de mult puteam sæ mæ încred în El. Prea adesea m-am depærtat
de Dumnezeu, crezând cæ sfaturile Lui sunt ridicole sau prosteøti. Cât de diferitæ
ar fi fost viaﬂa mea dacæ aø fi ascultat mai mult!”
Ar fi putut fi diferit?
Hristos fusese întotdeauna cu mine – este adeværat? Da. El spune: “Nicidecum
n-am sæ te las, cu niciun chip nu te voi pæræsi.”* “Øi iatæ cæ Eu sunt cu voi în toate
zilele, pânæ la sfârøitul veacului.”† Acesta este primul nivel al cunoaøterii lui
Dumnezeu øi El face acest pas pentru fiecare dintre noi. “Hristos cu voi” reprezintæ
dragostea necondiﬂionatæ a lui Dumnezeu pentru fiecare individ.
Pe când eram un bebeluø, Dumnezeu era cu mine prin Duhul Sfânt, vorbind
minﬂii mele (gândurilor), dar øi inimii (sentimentelor) – spunându-mi cæ, atunci
când mæ tem, trebuie sæ cred în mângâierea mamei mele. Din când în când, mæ
predam acelui Glas abia øoptit, læsând în seama Sa sentimentele mele greøite øi
mæ liniøteam cu adeværat. Însæ aproape de fiecare datæ când nu luam în seamæ
vocea Sa, îmi curgeau lacrimile egoismului sau fricii. Pærea uøor sæ-mi supun
voinﬂa egoismului øi fricii – deoarece era o chemare mai puternicæ, însæ nu era o
experienﬂæ plæcutæ.
* Evrei 13:5
† Matei 28:20, sublinierea autorului
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Observaﬂi faptul cæ Dumnezeu era întotdeauna cu mine – øi când mæ supuneam
øi încetam sæ plâng, dar øi când nu fæceam aceasta. Cu toate acestea, El putea
sæ-mi schimbe inima (sentimentele) numai atunci când alegeam sæ-mi supun
voinﬂa. Când eram la vârsta la care începusem sæ merg, nu puteam discuta. Nici
nu am avut o mamæ care sæ fi înﬂeles cum sæ mæ înveﬂe øi cum sæ mæ disciplineze
pentru a øti sæ discern între vocea lui Dumnezeu øi vocea firii mele. Cea a firii era
cea mai puternicæ, cea mai irezistibilæ øi aceasta era cea la care reacﬂionam cel
mai adesea. Dumnezeu a ræmas cu mine, încercând sæ mæ înveﬂe o cale mai bunæ.
Însæ El nu putea face nicio schimbare færæ cooperarea mea. Eram prizonieræ
“sinelui”.
Dumnezeu a fost de asemenea cu mine pe când eram copil. Mama mea mæ
ruga sæ øterg podeaua. Nu doream sæ fac asta! Eram egoistæ øi necooperantæ. Era
uøor sæ-mi îndreptæﬂesc purtarea. Eu nu voi øterge podeaua. Este rândul lui Byron
– nu al meu. Asta nu este corect! Nu voi face treaba lui. Tæria sentimentelor mele
rele mæ fæcea sæ mæ supun lor. Øi refuzam sæ ajut.
Dar Dumnezeu încæ era acolo cu mine, nu-i aøa? El continua sæ vorbeascæ
prin Duhul Sæu cel Sfânt conøtiinﬂei mele – facultæﬂilor mele superioare de gândire.
Dar Dumnezeu ne-a dat libertatea de alegere. Noi Îl putem urma pe El sau pæcatul,
eul sau pe Satana. Am eøuat în a mæ hotærî pentru Dumnezeu, iar a nu te hotærî
înseamnæ a lua o decizie. Nu existæ cale de mijloc. Atunci când noi nu ne decidem
în mod conøtient de partea lui Dumnezeu, noi alegem ca Satana øi egoismul sæ
stæpâneascæ peste noi. Cât este de trist!
Dumnezeu a vorbit inimii mele. “Sally, tu îﬂi iubeøti mama. De ce nu-ﬂi aræﬂi
dragostea ajutând-o? Øterge podeaua aceea cu voioøie. Ea are nevoie de tine.”
Însæ am refuzat øi mi-am reafirmat decizia. Este treaba lui Byron, øi nu am
de gând sæ ajut. Nu! Øi m-am dus direct în dormitorul meu.
Hristos era cu mine, dar am ræmas departe de Dumnezeu refuzând îndemnurile
Sale. Adesea aveam gânduri ce pæreau în contrast evident cu propriile mele
gânduri, idei øi dorinﬂe. Într-un mod copilæresc, cred cæ am înﬂeles cæ aceasta era
vocea lui Dumnezeu fæcând apel la inima mea pentru a renunﬂa la dorinﬂele mele.
Însæ nu credeam cæ Dumnezeu mæ iubeøte øi mæ preﬂuieøte în mod personal. Aøa
cæ am respins îndemnurile Sale. Dumnezeu, care nu va forﬂa niciodatæ pe nimeni,
mi-a respectat alegerea la vremea aceea.
Însæ Dumnezeu este dragoste øi El nu abandoneazæ. El øtia cæ nu am pe
nimeni care sæ-mi ofere sfaturi practice despre El. El îmi înﬂelegea propriile
concepﬂii false. Øi nu dorea sæ mæ lase în pæcatul meu. El dorea sæ mæ scape de el.
Astfel cæ mi-a oferit mai multe øanse sæ învæﬂ. S-a ivit o situaﬂie aproape similaræ
øi mama m-a rugat din nou sæ øterg podeaua.
Din nou Dumnezeu mi s-a adresat. “Tu o iubeøti pe mama ta. De ce nu o
ajuﬂi? Ce îﬂi cere ea este doar un ‘lucru mærunt,’ dar îi va aduce multæ bucurie
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dacæ o ajuﬂi acum. Este aøa de obositæ. Nu poﬂi vedea lucrul acesta în privirea
ei?”
Ei bine, væd. Îmi iubesc mama. Doresc sæ o ajut; ea munceøte prea mult.
Afecﬂiunea a fost trezitæ, iar inima mea a ræspuns la aceasta.
“Atunci alege sæ o ajuﬂi. Poﬂi alege sæ faci ce este bine.”
Dar … nu este corect! Este treaba lui Byron! Întotdeauna eu fac treburile lui
Byron! Acea voce puternicæ a firii, acel trecut ﬂintea distrugerea acestor gânduri
divine.
“Øi ai fost fericitæ atunci când ai refuzat data trecutæ sæ o ajuﬂi pe mama ta,
urmând propria ta voinﬂæ øi propriul drum? Spune-Mi, a fost cinstit faﬂæ de mama
ta?”
Ei bine, nu. Nu a fost cinstit faﬂæ de ea. Øi nu am fost fericitæ nici în dormitorul
meu. Mæ simﬂeam aøa de vinovatæ cæ o læsasem baltæ pe mama. Însæ m-am luptat
cu mine øi am decis sæ nu merg sæ-l ajut pe Byron – aceasta era problema. Øi
toate acele probleme vechi, nerezolvate, cu Byron, acele episoade nedrepte din
trecut parcæ ar fi fost prezente. Aceste simﬂæminte au continuat sæ mæ stæpâneascæ.
Dumnezeu mæ îndemnæ mai departe. “Iubeøte-o pe mama ta, Sally, ajut-o.
Aceasta o va face fericitæ. Ea are nevoie de ajutorul tæu.”
Desigur! O voi face pentru mama! Am mers hotærâtæ sæ øterg podeaua færæ
vreo altæ discuﬂie.
În timp ce curæﬂam podeaua, Dumnezeu S-a adresat inimii mele într-un mod
mult mai adânc. “De ce eøti aøa de încruntatæ în timp ce øtergi? De ce nu zâmbeøti
øi nu te bucuri sæ o ajuﬂi pe mama? Fæ o treabæ bunæ. Gândeøte-te la lucrurile pe
care le iubeøti la ea.”
Pot face asta. Eu nu øterg pentru Byron; øterg pentru mama, am hotærât
atunci øi am afiøat un zâmbet. Pe mæsuræ ce am cooperat cu aceste gânduri conduse
de Dumnezeu – gândindu-mæ la ceea ce iubeam la mama mea – am devenit
voioasæ înæuntrul meu în timp ce øtergeam pe jos. Øi aceastæ schimbare a fost
încântætoare!
Vedeﬂi, Dumnezeu lucreazæ din interior cætre exterior pentru a ne curæﬂa de
egoism. Cooperarea exterioaræ din partea noastræ øi supunerea voinﬂei noastre
Lui Îi permite sæ lucreze în interiorul nostru. El creeazæ o inimæ nouæ – un lucru
pe care numai El îl poate face.*
În calitate de Creator, Dumnezeu este în mæsuræ sæ creeze în noi o inimæ
nouæ, dar El nu va face niciodatæ acest lucru færæ consimﬂæmântul øi cooperarea
noastræ. Dumnezeu nu va face nimic împotriva voinﬂei noastre. Alegerea mea
face acﬂiunea Sa posibilæ. Noi nu putem sæ ne schimbæm cæile despærﬂiﬂi de El,
dar prin El noi putem. Chiar gândurile øi sentimentele noastre pot deveni curate.
* Ezechiel 36:24-28
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Este “Hristos cu mine” suficient?
“Hristos cu mine” poate doar sa mæ convingæ, sæ-mi spunæ ce este bine sæ
fac, sæ-mi arate ce pot deveni, sæ-mi cearæ sæ iau o decizie – øi apoi sæ mæ lase sæ
hotæræsc dacæ Îl urmez pe El sau legea firii. El niciodatæ nu foloseøte forﬂa sau
constrângerea. Pentru a merge pe aceastæ cale nu este suficient doar sæ øtii ce este
bine. Mulﬂi dintre noi cunosc ce este bine, dar nu fac binele. Pentru a fi schimbaﬂi
este nevoie de ceva mai mult decât “Hristos cu mine”. Este nevoie de “Hristos în
mine.”
“Hristos în mine” este acea legæturæ profundæ. Când Îi dæm permisiunea lui
Dumnezeu sæ intre, El ne re-creeazæ dupæ imaginea Sa. Noi colaboræm cu El
alegând sæ avem gândurile Lui, sentimentele Lui øi hotærând sæ reacﬂionæm aøa
cum ar face-o El. Noi depindem de puterea Lui de Creator, care sæ facæ alegerile
noastre sæ devinæ autentice din interior spre exterior. Atunci când Îl læsæm pe
Creator sæ ne modeleze dupæ chipul Sæu – noi colaboræm cu El. “Dumnezeu în
mine” este mai puternic øi poate face o schimbare în caracterul, gândurile øi chiar
sentimentele mele.
“Hristos în mine” este dragostea necondiﬂionatæ a lui Dumnezeu pentru mine.
Acesta este primul pas pentru a-L cunoaøte pe Dumnezeu. Nu am câøtigat-o, nici
nu o merit; este dragostea Sa pentru mine. Atunci când mæ predau øi dau curs
chemærii lui Dumnezeu din inima mea, fac al doilea pas pentru a-L cunoaøte –
dragostea mea care ræspunde. Apoi colaborarea mea de bunæ voie Îi permite lui
Dumnezeu sæ mæ iubeascæ mai profund, acesta fiind al treilea pas pentru a-L
cunoaøte. Puterea divinæ este dezlænﬂuitæ øi El lucreazæ în mine, ca sæ mæ facæ
dupæ chipul Sæu. “Hristos în mine” este o dragoste condiﬂionatæ care este strâns
legatæ de colaborarea mea.
“Cæci în ei nu este nici o nædejde de schimbare, øi nu se tem de Dumnezeu.”*
A-L cunoaøte pe Dumnezeu înseamnæ a încerca sæ-L laøi sæ te schimbe pe
dinæuntru.
Dumnezeu mi-a transformat inima din interior ca sæ se potriveascæ cu
zâmbetul pe care-l afiøez – iar a øterge pardoseala este o adeværata bucurie. Îmi
plæcea sæ o ajut øi sæ-i fac pe plac mamei. “Hristos cu mine” m-a fæcut sæ iau o
hotærâre, dar “Hristos în mine” mi-a dat puterea sæ-mi schimb gândurile øi
sentimentele greøite.
Îmi pare ræu sæ spun cæ am colaborat cu Hristos doar în ocazii rare – când
eram suficient de supæratæ, încât sæ încerc o nouæ cale sau când toate celelalte
încercæri eøuau. Asta fac mulﬂi dintre noi. Apelæm la Dumnezeu ca la o ultima
øansæ, de multe ori pentru cæ nu înﬂelegem procesul. Nu înﬂelegem cæ nu trebuie
sæ ascultæm de sentimentele noastre egoiste. Nimeni nu ne-a spus sau învæﬂat
acest adevær. Aceastæ unire øi comuniune cu Dumnezeu ne poate elibera de sclavie.
* Psalmi 55:19
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Putem sæ fim în fiecare zi creøtini plini de viaﬂæ, fericiﬂi øi eficienﬂi, øi acest lucru
sæ se vadæ din interior spre exterior.
Ca adolescentæ, Dumnezeu a continuat sæ mæ cheme, încercând sæ mæ ajute
sæ-mi rezolv problemele. Dar acest ciclu de a-mi urma sentimentele øi emoﬂiile
în loc de a le urma pe ale lui Dumnezeu øi ale conøtiinﬂei mele era ceva obiønuit.
Dumnezeu era întotdeauna cu mine, aøa cum spune øi Biblia. El îmi oferea
ræspunsuri mai bune; El încerca sæ-mi spunæ ce este adevarat. Dar rareori L-am
urmat.
Lupte øi un Mântuitor
Haideﬂi sæ væ povestesc câteva dintre luptele mele de adolescentæ pentru a
ilustra cum Dumnezeu a fost alæturi de mine, pentru ca øi tu sæ poﬂi vedea modul
în care Dumnezeu este alæturi de tine – indiferent dacæ eøti pærinte sau adolescent.
Sally cea Supæratæ se înfuria adesea pe unul dintre cei patru fraﬂi mai mari ai
sæi. Toﬂi erau mai mari øi mai puternici øi trebuia sæ plec capul la tot ceea ce
spuneau ei. Væ aduceﬂi aminte cum Byron Bædæranul m-a urmærit cu biciul pânæ
când am putut sæ încui uøa de la dormitorul meu? O sæ væ spun continuarea acelei
povestiri.
Chiar dacæ nu-L cunoøteam pe Dumnezeu, El era prezent lângæ mine øi mæ
striga. “Tu nu vrei sæ-ti uræøti fratele.”
Ba da! Am ræspuns eu cu inima plinæ de un sentiment de ræzbunare. El tocmai
m-a biciuit færæ milæ! NU este drept! Chiar îl uræsc øi într-o zi mæ voi ræzbuna pe
el!
Bineînﬂeles cæ nu am înﬂeles cæ Dumnezeu vorbea cu mine. Nu era o voce
care putea fi auzitæ; pæreau sæ fie chiar gândurile mele. Dar Dumnezeu era acolo
øi nu a renunﬂat la mine din cauza lipsei de cunoøtinﬂæ sau de experienﬂæ. Nu
aveam nici cea mai micæ idee despre ce voia Dumnezeu sæ sævârøeascæ în mine.
Dar dragostea Sa mi-a oferit o nouæ øi diferitæ ocazie de a ræspunde la situaﬂia
mea actualæ.
“Ura îl ræneøte pe cel care uræøte mai mult decât pe cel care este urât. Pot
sæ væ învæﬂ cum sæ væ iubiﬂi duømanii.”
Am crescut în biserica noastræ cu o înﬂelegere sumaræ despre Biblie øi øtiam
în mintea øi inima mea cæ nu trebuie sæ-mi uræsc fratele, dar sentimentele mele
actuale erau treze øi orientate în direcﬂia opusæ. În acest punct din viaﬂa mea,
øtiam sæ reacﬂionez doar cu sentimentele øi emoﬂiile mele. Nu øtiam altceva.
Aøa cæ am întrebat, De ce ar trebui sæ iubesc pe cineva care mæ trateazæ în
felul în care tocmai a fæcut-o el?
Dumnezeu nu mi-a ræspuns la întrebare. În mintea mea era liniøte pentru
moment. Aøa cæ am început sæ meditez la gânduri de uræ, de ræzbunare, jignitoare
pânæ când mæ durea capul atât de ræu cæ a trebuit sæ mæ opresc.
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Chiar doare sæ uræøti. Ai dreptate! Sunt atât de obositæ de sentimente de
uræ; este groaznic. De ce nu pot avea un cæmin fericit? De ce nu mæ iubeøte øi pe
mine cineva? Poate dacæ aø face mult exerciﬂiu fizic, aø putea slæbi suficient ca
sæ nu mai fiu aøa urâtæ. Poate dacæ aø mânca niøte bomboane, m-aø îndulci. O,
dacæ aø fi mâncat mai puﬂin la masæ … dar mâncatul era singura bucurie pe
care o aveam în viaﬂæ! M-am adâncit în disperare, neîntrezærind nicio speranﬂæ
de schimbare.
“De ce nu îﬂi rearanjezi dulapul de haine? Ai aøteptat sæ faci asta. Acum ar
fi un timp potrivit pentru asta.” Gândurile lui Dumnezeu au revenit iaræøi.
Dumnezeu încerca sæ-mi direcﬂioneze gândurile, sæ mæ facæ sæ mæ implic în
a face ceva pozitiv pentru a înlocui toate gândurile øi sentimentele negative care
mæ conduceau øi mæ ræneau chiar în acel moment. Tot ce este bun vine de la
Dumnezeu. El este mereu lângæ noi ca sæ ne înveﬂe metode noi de a gândi, simﬂi
øi reacﬂiona. El a promis: “Øi iatæ cæ Eu sunt cu voi în toate zilele, pânæ la sfârøitul
veacului”.* Dumnezeu doreøte sæ ne re-creeze dupæ chipul Sæu, sæ avem gândurile
Sale, sæ avem sentimentele Sale øi sæ reacﬂionæm prin puterea Sa într-un mod
pozitiv. Dumnezeu consideræ alegerea noastræ de bunæ voie ca fiind cea mai
valoroasæ øi nu ne va forﬂa sau constrânge sæ facem voia Lui.
OK, am ræspuns eu. În timp ce îmi aranjam dulapul, mi-am dat seama cæ
gândindu-mæ numai la acest lucru adunam toate gândurile negative øi dæunætoare.
Dar prea repede mintea mea s-a întors sæ repete ceea ce tocmai se întâmplase. De
ce Byron Bædæranul nu se poate purta frumos cu mine? Ce tot are de împærﬂit cu
mine? Am început sæ mæ plâng, luând asupra mea vina aøa o fæceam în mod
normal.
Doar atunci Dumnezeu a vorbit din nou conøtiinﬂei mele. “De ce nu vrei sæ
nutreøti gânduri frumoase despre Byron?”
Asta e ridicol, m-am convins eu. Øi iaræøi am repetat nu doar problemele din
acea zi, dar øi pe cele din celelalte zile asemænætoare aceleia. Mi-am justificat
sentimentele øi le-am protejat pe cele negative ca øi cum ar fi fost unele pentru
care meritæ sæ lupﬂi.
“Sally, tu eøti obositæ de toate aceste gânduri de uræ; ele te rænesc øi te
lovesc foarte mult.”
Da, într-adevær! Ce ar trebui sa fac?, am întrebat eu în mod sincer, din
stræfundul inimii.
“Gândeøte-te la lucruri bune cu privire la fratele tæu. Tu afirmi cæ el este
prietenul tæu cel mai bun. Cum este el prietenul tæu cel mai bun?”
Era dificil sæ schimb vitezele în mintea mea, dar am perseverat øi am realizat
cæ harul lui Dumnezeu îmi dædea putere sæ gæsesc câteva lucruri bune chiar dacæ
nu øtiam ce înseamnæ harul la acel moment.
* Matei 28:20
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Apoi am continuat sæ-mi aranjez sertarele øi tot mai multe gânduri bune au
început sæ-mi vinæ în minte. În timp ce cooperam cu ele, împoværarea mea
emoﬂionalæ s-a ridicat ca un nor aducætor de furtunæ øi a dispærut. Spiritul meu
s-a luminat. Gândurile bune le-au înlocuit pe cele rele øi, în aproximativ cinci
sau zece minute, am început sæ am gânduri øi sentimente de dragoste pentru
fratele meu. Ce eliberare miraculoasæ în mijlocul furtunii! Aceasta este lucrarea
lui Hristos cu fiecare dintre noi – sæ ne ræscumpere din gândurile, sentimentele øi
cæile noastre egoiste øi rele!
Chiar atunci Byron Bædæranul a bætut la uøæ cu un ton total diferit øi m-a
întrebat frumos: “Sally, eu øi prietenul meu vrem sæ mergem sæ vedem un film,
dar eu nu am bani. Poﬂi sæ mæ împrumuﬂi cu ceva bani, te rog?”
În mod miraculos, m-am dus øi am descuiat uøa færæ fricæ sau uræ. Rapid
mi-am golit puøculiﬂa øi i-am oferit cu dragoste banii de care avea nevoie øi chiar
mai mult, øtiind cu siguranﬂæ cæ nu aveam sæ-i mai primesc înapoi.
“Eøti o soræ minunatæ!”, a spus Byron Bædæranul.
La vârsta de 14 ani, aceasta reprezenta o întorsæturæ minunatæ, dar nu am
înﬂeles atunci cæ Dumnezeu fusese Cel care mæ ajutase. Cum a reuøit Dumnezeu
sæ-mi schimbe sentimentele, emoﬂiile, gândurile øi reacﬂiile aøa de repede? El a
folosit principiul înlocuirii. M-a condus sæ am gândurile Lui bune, sæ aleg
sentimentele Lui curate øi sæ reacﬂionez la conducerea lui Isus. Mai presus de
toate, noi trebuie sæ-L læsæm pe Dumnezeu sæ ne conducæ – sæ-L læsæm pe El sæ
preia volanul. Având acceptul meu, Dumnezeu a putut sæ-Øi înceapæ lucrarea de
transformare înæuntrul meu. El vrea sæ facæ asta pentru fiecare dintre noi. Trebuie
sæ avem caracterul Sæu. Este misiunea lui Hristos sæ ne ræscumpere din egoism øi
sæ ne dea putere ca sæ Îi slujim Lui.
Te învæﬂ eu cumva cæ, dacæ te apuci sæ-ﬂi aranjezi sertarele atunci când uræøti,
vei fi eliberatæ? Te învæﬂ mântuirea prin aranjarea sertarelor? Nu! îﬂi spun însæ cæ
poﬂi fi salvatæ de nutrirea unor gânduri, sentimente greøite cæutând øi urmând
voia lui Dumnezeu pentru tine. Orice ﬂi-ar cere sæ faci – fæ!* Dacæ îﬂi cere sæ faci
curæﬂenie în sertare, atunci aranjeazæ acele sertare. Dacæ îﬂi cere sæ citeøti din
Scripturæ, sæ faci o plimbare sau sæ scrii o scrisoare, fæ-o!
Am avut multe experienﬂe de genul acesta cu fraﬂii mei. Când mæ uit în trecut,
væd cæ aceste experienﬂe de eliberare m-au pregætit pentru alte probleme øi mai
mari.
Din ræu în mai ræu
Când Bob a venit în casa noastræ, a adus violenﬂæ, confuzie øi dureri de cap
nemærturisite. Tatæl meu era cu douæzeci øi cinci de ani mai mare ca mama øi era
deseori plecat pentru perioade mari de timp pentru operaﬂiile de cancer prelungite.
* Ioan 2:5
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La început, mama a gæsit în Bob o oazæ foarte mare de prietenie în deøertul
singurætæﬂii ei. Din nefericire, Bob era bolnav mintal øi o controla øi o manipula
pe mama ameninﬂând-o cæ-i omoaræ copiii.
Mama deseori mæ trimitea la bunica în acele momente pentru a mæ scuti de
ceea ce urma sæ se întâmple. Nu înﬂeleg de ce, dar mæ simﬂeam respinsæ øi
abandonatæ. Credeam cæ fæcea asta pentru cæ nu mæ iubea, pentru cæ nu voia sæ
fiu acasæ cu ea. Când mæ întorceam de la bunica, îmi ascuﬂeam “antenele”,
observând vreo comunicare non-verbalæ, ca sæ væd dacæ acasæ era sigur sæ ræmân
sau nu. Ar fi bine sæ mæ uit la televizor cu mama sau sæ mæ retrag în camera mea
ca sæ nu fiu o povaræ? Respingerea pe care eu o simﬂeam era mai mult bazatæ pe
percepﬂia mea decât pe realitate, dar pærea realæ pentru mine! Am purtat cu mine
multe ræni sub aparentul meu zâmbet exterior.
Într-una din acele seri când am fost trimisæ brusc la bunica, Bob a tras în
mama cu o carabinæ prin fereastra subsolului. Glonﬂul a trecut la câﬂiva centimetri
de inima ei øi a trebuit sæ fie spitalizatæ pentru mult timp. Am îndurat multæ
suferinﬂæ, durere de inimæ øi fricæ singuræ, deoarece nu øtiam cum sæ vin la Marele
Medic ca sæ discern adeværul de eroare. Dumnezeu era cu mine, dar færæ ca eu sæ
mæ predau øi sæ colaborez cu conducerea Lui, nu era nicio schimbare în starea
mea mentalæ øi emoﬂionalæ. Doar am supravieﬂuit violenﬂei.
Dupæ un an de închisoare øi tratament, Bob a fost eliberat øi declarat vindecat.
Imediat a început sæ o convingæ pe mama øi pe mine cæ într-adevær e vindecat.
Bob era øofer de securitate øi lua în fiecare zi banii de la brutæria pe care o conducea
mama mea. Deseori mæ opream la brutærie ca sæ evit sæ merg acasæ øi am luat în
nume de ræu prezenﬂa øi atenﬂia lui Bob. Habar nu aveam cât de mult urma sæ
suport prezenﬂa sa!
Curând, acest om paranoic øi schizofrenic a început sæ o manipuleze pe mama
mea ca sæ se cæsætoreascæ cu el. El a ameninﬂat cæ-l împuøcæ pe tatæl meu øi pe
noi, copiii, dacæ nu va accepta cererile sale. Dupæ ce fusese împuøcatæ o datæ de
el, mama i-a luat ameninﬂærile în serios. A încercat la început sæ-i potoleascæ
gândurile lipsite de echilibru, sperând cæ el va renunﬂa la idee. Dar, în cele din
urmæ, dupæ mari constrângeri, ea a divorﬂat de tatæl meu øi s-a cæsætorit cu Bob.
Durerea inimii mele øi ruøinea s-au multiplicat substanﬂial! Bob, tatæl meu vitreg!
Însæøi ideea mæ revolta! Poate væ daﬂi seama ce încercæri øi dureri de inimæ a adus
lucrul acesta. Væ voi împærtæøi câteva exemple.
Mama veni øi ciocæni îngrijoratæ la uøa dormitorului meu într-o searæ. “Sally,
tu întotdeauna te ascunzi în dormitorul tæu. Nu înﬂelegi câte probleme îmi faci
atunci când procedezi aøa. Vreau sæ vii în sufragerie øi sæ te porﬂi prietenos. Vino
acum! Am nevoie de tine!”
Îmi aduc aminte cæ îi auzisem pe Bob øi pe mama bætându-se la subsol cu
câteva nopﬂi mai înainte. Nu suna prea prietenos øi mæ temeam de ceea ce îi fæcea
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el ei. Îmi fusese prea fricæ ca sæ merg sæ væd, aøa cæ mi-am bægat capul sub pernæ.
Ce-i face? Cu siguranﬂæ o loveøte. Noi nu am vorbit niciodatæ despre asta, aøa cæ
imaginaﬂia mea a completat ceea ce nu øtiam.
“Nu vreau sæ merg acolo”, suspinam eu. Cât de mult îl uræsc pe acest bærbat;
cât de mult mæ dor toate lucrurile pe care le face la noi în casæ. Øi acum mama
vrea sæ fiu prietenoasæ cu el. Ce ar trebui sæ fac?
Dumnezeu mi-a ræspuns la întrebare. “Sally, tu o iubeøti pe mama ta. De ce
nu ai face acest lucru pentru ea? Eu voi fi cu tine.”
Ei bine, cred cæ aø putea. Chiar îmi iubesc mama. Grija mea pentru ea întrecea
repulsia faﬂæ de Bob øi m-am aventurat în sufragerie. La început, m-am simﬂit
ciudat, dar, curând, Bob øi cu mine chiar am început sæ ne simﬂim bine jucându-ne
øi discutând.
Atunci mama m-a bætut pe umær øi, chiar mai îngrijoratæ, mi-a øoptit: “Sally,
mergi în dormitorul tæu. Nu îﬂi dai seama ce faci. Îmi creezi probleme! Pleacæ
chiar acum!”
M-am retras în camera mea, simﬂindu-mæ ca o ratatæ. Încæ o datæ, nu fusesem
în stare sæ o mulﬂumesc pe mama. Nu aveam nici cea mai micæ idee despre ce
fæcusem ræu. Am început sæ reflectez la cât de mult îl uram pe acel bærbat! Bænuiam
cæ el l-a alungat pe tata din casa noastræ. Singurele momente când puteam vorbi
cu mama erau atunci când Bob muncea. O, chiar îl uræsc pe omul acela, ca pe
nimeni altul! O, cât de mult mi-aø dori sæ aibæ un accident la garæ.
“Sally, nu trebuie sæ-l uræøti pe Bob în felul acesta. Trebuie sæ-l iubeøti”,
îmi øopti Dumnezeu.
Sæ-l iubesc? Asta este absolut ridicol. Tot ce a fæcut el pânæ acum a provocat
pagube teribile în cæminul nostru. Aminteøte-ﬁi cæ el a împuøcat-o pe mama,
care aproape cæ a murit! Øi Tu vrei ca eu sæ-l iubesc pe el? Imposibil! Nici
mæcar nu vreau!
“Sally, ar trebui sæ-ﬂi fie milæ de el; este un om bolnav.”
Nu, nu voi face asta, Îl uræsc! Aøa cæ Dumnezeu m-a læsat sæ-l uræsc în
continuare. Ce viaﬂæ mizerabilæ!
Mare parte din copilæria mea a fost aøa. Dumnezeu a fost cu mine. El a
încercat sæ mæ scoatæ din necazuri øi sæ-mi dea pacea Sa în ciuda împrejurærilor
teribile, dar eu nu L-am læsat. Nu voiam sæ ascult, nici sæ mæ predau sau sæ
colaborez cu gândurile Sale. Astfel cæ am ræmas prinsæ în problemele mele færæ
ca sæ se facæ vreo schimbare. Am îndurat cu greu chinul zi dupæ zi. Dumnezeu
m-a ajutat atunci când I-am permis sæ o facæ, dar încæpæﬂânata mea lipsæ de
cooperare L-a limitat.
Într-o altæ zi, Bob a încercat sæ mæ ajute sæ-mi fac temele. Am ascultat
politicoasæ, însæ ideile sale nu aveau niciun sens pentru mine. M-a întrebat ce
gândesc øi mi-a fost teamæ sæ-i spun. Ezitarea mea i-a provocat furie øi a început
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sæ umble prin cameræ – cu faﬂa roøie øi venele de la gât proeminente, proferând
insulte øi ameninﬂæri. Am fugit din nou în camera mea øi am cæzut în descurajare.
Disperatæ, am strigat la Dumnezeu.
Doamne, vreau sæ ies din toate aceste probleme urâte. Îl uræsc; este un om
ræu! Dar de asemenea am obosit sæ-l uræsc. Ce pot face? Færæ sæ aøtept un ræspuns,
am izbucnit în lacrimi în patul meu.
“Sally, ﬂie trebuie sæ-ﬂi fie milæ de acest om. Nu este o viaﬂæ plæcutæ sæ fii
schizofrenic paranoic. Pot sæ te ajut sæ ai milæ de el.”
Atunci, ajutæ-mæ sæ am milæ de acest om. Am început sæ colaborez cu
gândurile pe care Dumnezeu mi le punea în minte øi, în scurt timp, sentimentele
de uræ au scæzut.
Am început sæ mæ simt liberæ øi liniøtitæ – chiar øi când Bob era acasæ. Toatæ
frustrarea øi povara au dispærut. Dumnezeu promite cæ “dupæ ce ne va izbævi din
mâna vræjmaøilor noøtri, ne va îngædui sæ-I slujim færæ fricæ.”*
Aceasta este exact ceea ce mi s-a întâmplat mie ca adolescentæ. “Dumnezeu
cu mine” îmi oferise eliberare. Când am consimﬂit øi colaborat, “Dumnezeu în
mine” a înfæptuit eliberarea prin puterea divinæ. Colaborarea cu Dumnezeu m-a
eliberat de stæpânirea eului asupra mea.
Într-o searæ, mama a venit în camera mea øi, pentru prima datæ, mi s-a
destæinuit. Bob ameninﬂase cæ se sinucide øi încuiase uøa pe dinæuntru. Ea era
supæratæ øi dorea sæ-l ajute într-un fel. Inima mea s-a umplut de milæ faﬂæ de
mama mea. În ce situaﬂie era! Am simﬂit cæ îmi oferæ o ocazie sæ o ajut.
“Trebuie sæ sunæm la poliﬂie”, am spus eu. “Ei îl cunosc pe Bob. Cu siguranﬂæ
ne vor ajuta!”
Eram prea intimidate de Bob pentru a pleca de acasæ ieøind pe uøæ, aøa cæ am
coborât pe fereastra camerei mele øi ne-am furiøat la vecini. (Ce face cineva
atunci când îi este fricæ nu are întotdeauna sens.) Acolo mama a sunat la poliﬂie øi
a fost transferatæ de la un departament la altul în repetate rânduri, pânæ când, în
cele din urmæ, i s-a promis: “Vom trimite doi poliﬂiøti în civil la dumneavoastræ
acasæ.”
În sufragerie, mama le explicæ celor doi ofiﬂeri cæ Bob se încuiase în dormitor
ameninﬂând cæ se spânzuræ. Eu m-am ascuns timid în spatele ei, færæ a dori sæ
vorbesc, dar dorind sæ fiu acolo pentru a o sprijini.
“Ne pare ræu, nu putem face nimic pentru dumneavoastræ pânæ când el nu-øi
face ræu lui însuøi sau uneia dintre voi,” ne-au spus ei. Înﬂelegeau situaﬂia, însæ
erau limitaﬂi de drepturile civile ale lui Bob. Eu aveam doar 16 ani la acea vreme,
øi m-am înfuriat! Mânia se reværsæ asupra mea ca un val. Uræ øi resentimente mæ
cuprinseræ, aøa cum nu mai simﬂisem niciodatæ înainte. Gândurile mele erau
violente – ieøite de sub control.
* Luca 1:74,75
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Îl uræsc pe omul acela cu atâta înverøunare! De atâta timp face din cæminul
nostru un loc îngrozitor. Mi-a ajuns, am sæ fac ceva legat de asta! Fraﬂii mei
deseori ameninﬂau cæ au sæ-i facæ ceva lui Bob. Niciodatæ nu au fæcut-o, dar eu
o voi face! Ne-ar fi tuturor mai bine færæ el prin preajmæ, asta-i sigur. Puterea
fizicæ eøuase, aøa cæ aveam de gând sæ-mi fac singuræ dreptate.
“Dumnezeu cu mine” a chemat inima mea plinæ de mânie øi gânduri iraﬂionale,
spunându-mi cu tandreﬂe, “Sally, tu nu vrei sæ-l uræøti pe acest bærbat. Trebuie
sæ-ﬂi fie milæ de el.”
Sæ am milæ de acest om – hm! Ne-a rænit øi ne-a maltratat zilnic. Destul!
Este timpul sæ plæteascæ! Ar trebui sæ moaræ! Nu o sæ-mi fie milæ de acest om
îngrozitor. Îmi voi salva mama!
“Sally, trebuie sæ-ﬂi fie milæ de acest om.”
Sæ am milæ de el? Pentru ce sæ-mi fie milæ?, am ræspuns eu sarcastic.
“Cum te-ai simﬂi dacæ ai fi un schizofrenic paranoic care se uræøte pe el
însuøi atât de mult, încât sæ se sinucidæ? Îl poﬂi iubi la fel cum te iubesc Eu pe
tine.”
Punctul de cotituræ
Ei bine … existæ o condiﬂie pentru a fi compætimit. Nu m-am gândit niciodatæ
la asta. Inima mea era miøcatæ øi am ræspuns la aceastæ nouæ perspectivæ asupra
lucrurilor. Ei bine … voi alege sæ am milæ de el. Nu ar fi frumos sæ vreau sæ-mi
iau viaﬂa. Bietul de el, ar trebui sæ ne fie milæ de el. În timp ce cooperam cu
aceste gânduri noi, valul meu de emoﬂii s-a risipit aproape imediat,
transformându-se într-o piscinæ liniøtitæ. Dumnezeu poate spune “taci, fii liniøtitæ”
fiecærei emoﬂii, dacæ Îl læsæm pe El înæuntrul nostru. “Dumnezeu în mine” era
suficient de puternic ca sæ înfrâneze uraganul de mânie dinæuntrul meu.
Apoi, Sally cea timidæ øi liniøtitæ le vorbi celor doi poliﬂiøti cu o îndræznealæ
nemaiîntâlnitæ pânæ atunci la ea. “Mamæ, trebuie sæ avem milæ de Bob, deoarece
el se uræøte atât de mult, încât vrea sæ se sinucidæ. Dumnezeu mi-a spus cæ nu
trebuie sæ-l urâm, ci sæ avem milæ de el. Øi Dumnezeu a pus acea milæ øi dragoste
înæuntrul meu.”
Mama ascultæ øi alese de asemenea sæ conlucreze cu gânduri de milæ faﬂæ de
Bob. În timp ce ea însæøi striga în tæcere la Isus, dragostea îi inundæ inima. Frica
øi neliniøtea ei au fost biruite øi înlocuite de pace. O, pacea, acea pace minunatæ
pe care o are Dumnezeu pentru fiecare dintre noi în mijlocul furtunilor! Chiar
dacæ întrece orice înﬂelegere, nu înseamnæ cæ este mai puﬂin realæ. Noi putem
avea pacea lui Dumnezeu indiferent în ce situaﬂie suntem. Am descoperit cæ ceea
ce 2 Corinteni 5:17 spune, este adeværat: “Cæci, dacæ este cineva în Hristos, este
o fæpturæ nouæ. Cele vechi s-au dus: iatæ cæ toate lucrurile s-au fæcut noi.”
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Asta era extraordinar! Într-o clipæ dorinﬂele mele au fost schimbate de la
crimæ la dragoste. Numai Dumnezeu poate sæ facæ acest lucru. Øi mama era
schimbatæ. A fost eliberatæ de fricæ, læsându-L pe Hristos sæ lucreze în inima ei.
Singurul lucru care ne împiedicæ pe mine øi pe tine sæ fim schimbaﬂi este refuzul
de a ne preda øi a conlucra cu Hristos. Atunci când ezitæm, pæcatul triumfæ. Dar
când acceptæm sæ împlinim voia descoperitæ a lui Dumnezeu, puterea Sa vine sæ
înfrângæ pæcatul øi sæ ne modeleze dupæ chipul Sæu. Apoi gândurile øi sentimentele
noastre vor fi o reflectare a Sa. Alegerea este întotdeauna de partea noastræ – în
orice moment. “Hristos în mine” schimbæ tot ceea ce Îi predæm.
Poliﬂia a plecat, væzându-ne liniøtite, deøi am ræmas în situaﬂia aceea
înspæimântætoare. Adeværul era cæ Bob putea veni la noi foarte uøor cu cuﬂite sau
arme øi cu mintea sa plinæ de furie øi lipsitæ de control, dar noi eram calme øi
aveam pace.
Lumea spune cæ adesea copiii care trec printr-un divorﬂ sau o traumæ majoræ
în familie sunt afectaﬂi pe viaﬂæ. Departe de Dumnezeu, acest lucru este adeværat;
dar nu trebuie sæ fie aøa dacæ suntem în El. Aø vrea sæ væ mærturisesc cæ am trecut
prin douæ divorﬂuri în familia mea øi cæ astæzi nu port cicatrice. Mama a divorﬂat
de tatæl meu. Apoi, øase ani mai târziu, justiﬂia i-a aprobat divorﬂul de Bob, din
cauza violenﬂei sale. Din tinereﬂe pânæ când am împlinit 40 de ani am avut cicatrice.
Cicatricele sunt modalitæﬂile greøite de rezolvare a problemelor, reacﬂiile în lanﬂ,
concepﬂiile greøite øi gândurile înøelætoare cærora ne supunem øi care împiedicæ
lucrarea lui Dumnezeu de refacere øi ræscumpærare în vieﬂile noastre. Numai dupæ
ce am întâlnit un Dumnezeu personal, am gæsit o cale de a rezolva aceste probleme.
Træiascæ libertatea! Sunt liberæ; da, sunt liberæ prin Isus! Sunt profund
recunoscætoare acum pentru viaﬂa pe care mama mi-a oferit-o. Ea m-a iubit øi s-a
îngrijit de mine atât cât a putut. Ea a avut propria sa moøtenire. Sunt mulﬂi care au
crescut cu mult mai puﬂinæ dragoste decât am avut eu parte. Mama øi cu mine am
devenit foarte apropiate, apreciindu-ne reciproc øi comunicând deschis.
Eliberarea mea a fæcut sæ se deschidæ zægazurile eliberærii mamei mele, în
Isus, de cicatricele ei.
“Ieøiﬂi din ea …”
Dumnezeu doreøte sæ pætrundæ înæuntrul nostru pentru a ne reface dupæ chipul
Sæu. Dar El nu poate face aceastæ minune færæ consimﬂæmântul øi colaborarea
noastræ. Noi, pærinﬂii, trebuie sæ înﬂelegem acest proces de pæræsire a vechilor cæi
– a trecutului nostru – øi sæ obﬂinem libertatea ca sæ-i putem ajuta pe tinerii noøtri
sæ procedeze la fel. Sub cælæuzirea lui Dumnezeu, putem sæ avem reacﬂii bune. El
este într-adevær cel mai bun Prieten al nostru!
Isus a venit sæ ne salveze din vechile cæi øi sæ ne arate noile Sale cæi care dau
rezultate. Dumnezeu poate sæ ne elibereze pe mine øi pe tine de tot ceea ce ne
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pricinuieøte durere sau ne constrânge. Hristos ne spune tuturor: “Ieøiﬂi din mijlocul
ei, poporul meu.”* Sæ ne eliberæm de trecutul care ne leagæ de Satana, de pæcat
sau de eu. Sæ pæøim spre libertatea de a-L urma pe Hristos. Atunci trecutul nostru
poate fi øters øi vom deveni liberi sæ fim integri. În Hristos nu mai trebuie sæ ne
supunem directivelor øi sclaviei trecutului nostru. Putem creøte øi deveni femei
øi bærbaﬂi maturi în Hristos. Nu trebuie sæ mai zæbovim asupra vechilor cæi de a
gândi øi a reacﬂiona! Îl avem pe Dumnezeu!
Mulﬂi adolescenﬂi sunt prinøi astæzi în hæﬂiøurile unor concepﬂii asemænætoare
greøite, øi Dumnezeu vrea sæ-i facæ liberi! Ei au nevoie de cineva care sæ înﬂeleagæ
cæ trebuie sæ-i ajute. Noi îi ajutæm sæ identifice în mod sincer problemele trecute,
astfel încât sæ poatæ înﬂelege de ce reacﬂioneazæ în modul în care o fac, færæ a-i
umili. Identificarea sursei minciunii le dæ posibilitatea sæ o înlocuiascæ cu adeværul
aøa cum este el în Isus. Adeværul rupe legæturile modului vechi de a gândi, simﬂi
øi relaﬂiona, fæcându-i liberi sæ creascæ.
Ce binecuvântare pentru noi! Øi aceasta doar prin “Hristos în mine” øi prin
conlucrarea mea cu El. Pot discuta astæzi despre toate aceste evenimente pline de
traume – nu ca o victimæ ce-øi plânge soarta sau ca un biet supravieﬂuitor – ci ca
un învingætor care a descoperit o sursæ inepuizabilæ de dragoste, sprijin øi
încurajare. M-am cufundat adânc în acest balsam vindecætor oferit de Hristos øi
sunt liberæ de-acum.
Øi tu poﬂi dobândi aceastæ eliberare. Atunci când Îi oferi lui Dumnezeu trecutul
tæu cu toate gândurile, sentimentele greøite øi modalitæﬂile de a relaﬂiona – øi te
decizi sæ-L urmezi pe Dumnezeu indiferent cât ar costa – El îﬂi va cælæuzi paøii.
Poﬂi observa acum în mod clar diferenﬂa dintre “Hristos cu mine” øi “Hristos în
mine”? Vei face pasul urmætor în umblarea ta cu Dumnezeu øi-L vei læsa sæ intre
la tine ca sæ te scape de tot ce nu este bun înæuntru? Vei putea fi liberæ sæ-L
slujeøti pe Dumnezeu færæ teamæ øi færæ a fi condiﬂionatæ de tendinﬂele spre ræu
moøtenite sau cultivate. Trebuie doar sæ alegi! Øi tu poﬂi face sæ ræsune libertatea!
ÎMBRÆﬁIØARE PENTRU CEI SINGURI
UN CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU MAMELE SINGURE
Nu este minunat faptul cæ Dumnezeu îngæduie ca viaﬂa sæ ne punæ în evidenﬂæ
slæbiciunile? ﬁi-a arætat El vreuna? Atunci, El îﬂi poate oferi harul Sæu vindecætor,
dacæ vei consimﬂi øi conlucra cu El. Cooperarea cu harul lui Dumnezeu mi-a
permis sæ renunﬂ la trecutul meu care m-a fæcut sæ devin ceea ce eram – o fatæ
plinæ de teamæ, timidæ, nesiguræ øi chiar nepriceputæ, stupidæ, grasæ, urâtæ øi færæ
vreun rost. Luând în seamæ vocea lui Dumnezeu, aceasta m-a adus în legæturæ cu
* Apocalipsa 18:4
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puterea øi harul Sæu, astfel încât sæ curæﬂ veselæ podeaua, sæ-mi iert fraﬂii øi sæ mæ
eliberez de resentimente øi uræ – chiar când partea ofensatoare nu a fæcut nici un
efort ca sæ-øi cearæ iertare sau sæ îndrepte lucrurile. Øi apoi Dumnezeu mi-a dat
puterea sæ renunﬂ la amæræciune, furie, ræzbunare øi dorinﬂa de a ucide în loc de a
avea milæ sau dragoste pentru cel greu de iubit øi nedemn de încredere. Dumnezeu
a fæcut toate minunile de fiecare datæ când I-am permis øi am conlucrat cu El –
chiar øi atunci când nu cunoøteam prea multe despre El. Atunci Hristos a adus
odihna Cerului în sufletul meu.
Situaﬂia ta nu poate fi mai rea decât era a mea. Chiar dacæ ar fi, Dumnezeu
este suficient de puternic în faﬂa ei! Încrede-te cæ El poate sæ facæ la fel pentru
tine, aøa cum a fæcut-o øi pentru mine! Nu vrei sæ-ﬂi deschizi uøa inimii øi sæ-L
pofteøti înæuntru?

Activitatea fizicæ îl
face pe bæiat
puternic øi curajos.
Munca poate fi
plæcutæ dacæ
atitudinea este
corectæ. Andrew la
18 ani, fæcând
pârtie.
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Capitolul 6
CONDIﬁII OBLIGATORII
Cæci, cine dintre voi, dacæ vrea sæ zideascæ un turn, nu stæ mai întâi sæ-øi facæ
socoteala cheltuielilor, ca sæ vadæ dacæ are cu ce sæ-l sfârøeascæ?
– Luca 14:28
Dacæ plænuieøti sæ mergi la colegiu, trebuie sæ faci niøte cursuri obligatorii.
Nici un colegiu nu te va accepta dacæ nu treci de cerinﬂele de admitere. Decanul
îi testeazæ pe cei ce candideazæ pentru a sesiza cunoøtinﬂele de baza øi îndemânærile
sau lipsa lor. Aceastæ testare este fæcutæ nu pentru a-l deprecia pe student, ci
pentru a identifica punctele slabe care trebuie sæ fie întærite înainte ca acesta sæ fi
terminat cu succes cursurile avansate.
Nu putem învæﬂa bine algebræ øi geometrie færæ ca, mai întâi, sæ cunoaøtem
adunarea, scæderea, înmulﬂirea øi împærﬂirea. Nu poﬂi scrie fluent eseuri færæ sæ
cunoøti primele elemente ale limbajului – alfabetul, gramatica øi silabisirea.
Aceasta se aplicæ øi la mersul nostru creøtin. Nu putem începe din vârful
scærii lui Petru*. Mulﬂi încearcæ sæ saræ în vârf færæ sæ înveﬂe sæ urce fiecare
treaptæ care urmeazæ, dar nu au succes. Toﬂi trebuie sæ pornim cu prima treaptæ –
credinﬂa.
Credinﬂa øi înﬂelepciunea lui Isus Hristos ca Mântuitor personal este primul
pas. Pasul doi este sæ învæﬂæm sæ ne legæm de meritele Sale, care reprezintæ puterea
Sa care ne face sæ-I restituim adeværata ascultare. Avem nevoie de puterea Sa
pentru a ne vindeca de bolile egoismului, ræzvrætirii, atitudinilor greøite øi
sentimentelor negative. Avem nevoie ca bunætatea Lui sæ ne facæ sæ practicæm
adeværata abnegaﬂie øi sæ câøtigæm adeværata înﬂelepciune. Avem nevoie ca Hristos
sæ locuiascæ în noi înainte ca sæ devenim creøtini. Trebuie sæ punem lucrurile
importante la locul lor, nu-i aøa?
Nic cel Neliniøtit
Nic cel Neliniøtit, în vârstæ de numai un an, este foarte activ. Îøi doreøte atât
de mult sæ se miøte, încât se rostogoleøte înspre locul unde doreøte sæ meargæ. Nu
vrea sæ-øi ia timp ca sæ înveﬂe sæ meargæ de-a buøilea. Mama sa înﬂeleaptæ îl
încurajeazæ cu calm sæ meargæ de-a buøilea, dar Nic se opune. Mama sa se roagæ
pentru înﬂelepciune øi continuæ sæ-l strige pe Nic. Se roagæ cu el, îi spune ce
* 2 Petru 1:5–8
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trebuie sæ facæ, øi îl aøazæ pe genunchi lângæ ea, în timp ce îi aratæ cum sæ meargæ
de-a buøilea. Nic renunﬂæ la neræbdarea sa øi învaﬂæ sæ meargæ de-a buøilea. Este
un lucru frumos! Dupæ o perioadæ de dezvoltare a îndemânærilor, el este fericit
deoarece mersul de-a buøilea îl ajutæ sæ se miøte prin jur mai repede decât
rostogolirea. Øi la fel se întâmplæ øi în fazele mai avansate de mobilitate. Dupæ ce
învaﬂæ sæ meargæ de-a buøilea, învaﬂæ sæ se ridice în picioare ﬂinându-se de degetele
tatælui. Cu timpul, învaﬂæ sæ se balanseze øi face primul pas. în curând începe sæ
alerge.
Acum, dacæ mama ar fi încercat sæ treacæ peste lecﬂiile de mers de-a buøilea
øi mers øi ar fi încercat sæ-l înveﬂe pe Nic sæ alerge înainte sæ-l înveﬂe sæ meargæ
de-a buøilea, ar fi reuøit el? În nici un caz! Acelea erau niøte condiﬂii obligatorii.
Aceasta se întâmplæ øi în ce priveøte educarea adolescenﬂilor noøtri. Dorim
ca ei sæ fie harnici, buni, de folos, respectuoøi øi ascultætori. Dar de cele mai
multe ori, nu aceasta este realitatea. În loc sæ fie aøa, de cele mai multe ori sunt
indolenﬂi, egoiøti, necooperanﬂi øi neascultætori. Motivul pentru care ei sunt aøa
este cæ am eøuat sæ-i conectæm la Dumnezeu, aceasta fiind o cerinﬂæ primordialæ.
Dacæ nu au fost instruiﬂi încæ din pruncie øi copilærie sæ cunoascæ vocea lui
Dumnezeu, sæ recunoascæ cæ ei Îi aparﬂin Lui, sæ se predea, sæ renunﬂe la gânduri,
sentimente øi emoﬂii greøite, cum ar putea ei sæ înveﬂe acum dacæ nu îi întoarcem
înapoi la acele lecﬂii de bazæ?
Elena cea Egoistæ
Elena cea Egoistæ tocmai împlinise 13 ani øi se obiønuise sæ conducæ. Ea
hotæra când se ducea la culcare øi când se trezea. Da, într-adevær, mama îi spunea
sæ se ducæ la culcare, dar ea nu se ducea. Da, mama îi spunea sæ se pregæteascæ
pentru micul-dejun øi pentru øcoalæ, dar nu se pregætea la timp øi pierdea autobuzul
øcolii. Mama o ducea la øcoalæ cu dragoste, dar Elena cea Egoistæ îøi trata mama
ca øi cum ea ar fi fost vinovatæ. Frustrarea mamei în legæturæ cu fiica ei crescuse
pe parcursul ultimilor ani.
Acest copil pare cæ nu are nicio recunoøtinﬂæ pentru tot ce am fæcut eu pentru
ea. Este obraznicæ. Când aveam îndræzneala sæ o rog sæ facæ curat în camera ei,
ce se întâmpla? Întorcea casa cu fundul în jos prin tiradele ei verbale øi mæ
ataca pentru “ordinele mele nerezonabile”. Am încercat sæ vorbesc cu ea, dar
am sfârøit prin a ne certa foarte tare aproape o oræ pânæ a cedat într-un final.
Dar apoi am întrebat-o dacæ mæ poate ajuta sæ pregætesc masa. Bineînﬂeles cæ
asta era prea mult. Mæ gândeam cæ o mamæ cu fiica ei ar putea sæ se bucure sæ
lucreze în bucætærie împreunæ, dar ea are o atitudine morocænoasæ, încât gæsesc
mai plæcut sæ o fac singuræ. Poate aøtept prea mult de la ea. Alﬂi tineri sunt
aproape la fel, chiar øi la bisericæ. Poate când o sæ creascæ, o sæ-øi dea seama
cât de bine era aici, acasæ.
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Deci mama o roagæ din ce în ce mai puﬂin pe Elena cea Egoistæ sæ o ajute,
timp în care egoismul ei creøte. Permiﬂându-i sæ se exprime, egoismul devine
ræzgâiat, îndræzneﬂ, hrænit.
Când Elena cea Egoistæ a împlinit 14 ani, mama sa øi-a pierdut ræbdarea.
Toﬂi aceøti ani i-am investit în Elena øi uite cu ce mæ ræsplæteøte – o græmadæ
de dureri de cap. Am mers în vârful picioarelor în propria mea casæ ca sæ evit sæ
o întærât. Am devenit sclava ei – gætind øi fæcând curæﬂenie, iar ea nu este niciodatæ
mulﬂumitæ. Obræznicia ei mi-a ajuns mai mult decât celelalte. Voi deveni fermæ
cu ea.
Øi a devenit într-adevær fermæ. A început sæ strige, sæ ﬂipe øi sæ loveascæ
într-o încercare inutilæ, fireascæ, de a o ﬂine sub control pe Elena. Acum, este
adeværat cæ este nevoie de fermitate în creøterea adolescenﬂilor – dar niciodatæ în
acest spirit. Aceastæ fermitate fireascæ doar creeazæ înstræinare. Dupæ luni de zile
de aplicare a acestei strategii færæ ca sæ câøtige colaborarea Elenei cea Egoistæ,
mama sa dorea sæ-l aibæ pe tatæl Elenei alæturi de ea. Cu siguranﬂæ cæ eforturile
lor combinate doar au întærit spiritul pasiunilor sale lumeøti, pe care ea le-a reflectat
cu mæiestrie înspre ei.
Disperatæ fiind, mama s-a consultat cu prietenii øi apoi a adoptat o tacticæ
nouæ – un program sofisticat øi dezinteresat de a-i restricﬂiona anumite privilegii.
Mama a început sæ intre în camera Elenei øi sæ arunce casetele de muzicæ pe
care le considera nepotrivite. Elena, în vârstæ de 15 ani, a devenit palidæ la faﬂæ
când a descoperit cæ i se invada intimitatea. Mama însæ a ræmas rece øi îngâmfatæ.
A început o ceartæ verbalæ, care nu a fæcut decât sæ ducæ la o creøtere înzecitæ a
înstræinærii, a chinului øi a nebuniei, în timp ce nicio schimbare pozitivæ nu se
petrecea în Elena. În schimb, Elena cea Egoistæ a început sæ se implice în activitæﬂi
nesænætoase cu un gen de prieteni care i-au alimentat atitudinea egoistæ.
Mama nu a renunﬂat. I-a confiscat, în mod brutal, Elenei îmbræcæmintea
provocatoare. Se aøtepta ca Elena sæ facæ curat în camera sa o datæ pe sæptæmânæ
øi, când aceasta nu se întâmpla, mama, nervoasæ, îi confisca alte lucruri personale,
pânæ când în camera Elenei mai ræmæsese doar salteaua. Mama se aøtepta în
zadar ca acest tratament înjositor sæ o facæ sæ asculte de bunæ voie.
Observi greøelile din aceastæ soluﬂie propusæ? Mulﬂi pærinﬂi fac ceva similar.
Dar tu? Aceastæ abordare produce doar neîncredere reciprocæ între pærinte øi
copil. Nu aratæ niciun interes pentru Dumnezeu øi o træire frumoasæ. Transformæ
cæminul într-un câmp de luptæ øi accidentele sunt de ambele pærﬂi.
Performanﬂele øcolare au scæzut. Sentimentele øi emoﬂiile Elenei au condus-o
într-o cælætorie neobiønuitæ spre robia viciului, a practicilor pæcætoase, a prieteniilor
rele øi a îngæduirii apetitului. Ea numea în mod greøit acest lucru libertate. Când
Elena cea Egoistæ a împlinit 18 ani, øi-a însuøit presupusa ei libertate øi a abandonat
terenul de luptæ al cæminului ei.
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Elena reprezintæ acel pui de vultur care cade din cuibul semeﬂ, crezând cæ are
libertate. în realitate, gravitaﬂia eului duce negreøit la ciocnirea de stâncile de
dedesubt ale pæcatului.
Pærinﬂii ei, o datæ cu dorinﬂa de a îndepærta toate lucrurile personale ale fetei
lor din viaﬂa ei, au retras øi dragostea adeværatæ, influenﬂa pozitivæ precum øi
educarea veritabilæ øi formarea în maniera lui Hristos. Adeværatele consecinﬂe ar
trebui sæ aibæ ca efect prinderea puiului de vultur în picaj øi punerea lui din nou
în cuib pentru o nouæ lecﬂie. Dacæ pærintele-vultur nu este acolo pentru a-l prinde,
dacæ Dumnezeu nu este recunoscut de tânær ca fiind prezent, cine îl va salva pe
acest tânær de la o moarte siguræ zdrobit de stâncile egoismului?
Existæ mulﬂi tineri care eøueazæ pe acest drum. De ce? Motivul este cæ pærinﬂii
încearcæ sæ foloseascæ tacticile lui Satana pentru a câøtiga inimile copiilor pentru
Dumnezeu. Aceastæ abordare nu va funcﬂiona niciodatæ. În schimb, nu va face
decât sæ-l lege pe tânær øi mai ferm ca sclav emoﬂional în împæræﬂia lui Satana.
Deci ce trebuie sæ facem în schimb? Existæ o altæ cale.
Identificarea øi remedierea ochiurilor scæpate
Primul pas crucial este sæ-ﬂi iei timp øi sæ evaluezi metodele øi rezultatele
creøterii copilului tæu. Nu pot spune cât de important este acest pas. Este esenﬂial
pentru fiecare schimbare realæ. Evaluaﬂi modelul caracterului tânærului vostru øi
identificaﬂi ochiurile scæpate. Înﬂelegeﬂi la ce mæ refer când spun “ochiuri scæpate”?
Îmi place sæ croøetez. Calitatea produsului pe care îl croøetez depinde de
faptul cæ fiecare împunsæturæ este legatæ de cea de lângæ ea. Au fost perioade
când am încercat sæ croøetez prea repede, eram neatentæ sau distrasæ de la munca
mea øi am eøuat în conectarea fiecærei împunsæturi cu cea de lângæ aceasta.
Împunsætura a cæzut. La un moment dat – cu cât mai repede cu atât mai bine –
trebuie sæ mæ opresc din croøetat øi sæ ridic produsul ca sæ-l pot examina øi compara
cu modelul dupæ care mæ ghidez. Când fac asta, ochiurile scæpate devin evidente.
De îndatæ ce væd unde se aflæ, le pot remedia cu îndemânare cu acul meu,
ræsucindu-le în direcﬂia bunæ øi ﬂesându-le la locul potrivit.
Deseori, læsæm “ochiuri cæzute” în educaﬂia pe care o oferim. Singura
modalitate prin care le putem identifica este sæ ne luæm timp sæ ne retragem øi sæ
comparæm ﬂesætura tânærului nostru cu Modelul – Isus Hristos.
Sunt câteva ochiuri de bazæ care trebuie realizate pânæ la vârsta de 13 ani.
Un tânær ar trebui bine antrenat în ce priveøte Scripturile, ar trebui sæ cunoascæ
vocea lui Dumnezeu ca fiind una diferitæ de cea lumeascæ øi ar trebui sæ aibæ un
timp devoﬂional plin de semnificaﬂie împreunæ cu Dumnezeu. Legatæ de aceste
ochiuri este experienﬂa tânærului de creøtere prin puterea lui Dumnezeu de a
schimba gândurile, sentimentele øi comportamentul greøit. Munca stæruitoare,
dispoziﬂia de a ajuta, o viaﬂæ chibzuitæ øi dorinﬂa de a asculta de Dumnezeu øi
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pærinﬂi ar trebui sæ fie ceva obiønuit. Dorinﬂa de a te încrede în mod constant în
Dumnezeu øi de a face voia Sa prin puterea Lui formeazæ un model de viaﬂæ care
este în acelaøi timp durabil øi frumos. Nu este aceasta ceea ce væ doriﬂi pentru
tânærul vostru?
Dacæ aceste ochiuri sunt la locul lor, construiﬂi pe ele printr-o susﬂinere
permanentæ pe aceste principii. Educaﬂi-væ tânærul într-o independenﬂæ potrivitæ
faﬂæ de voi øi tovaræøii sæi, în timp ce îøi îndreaptæ viaﬂa tot mai mult spre
îndrumarea lui Dumnezeu. Atunci când tinerii învaﬂæ dependenﬂa directæ faﬂæ de
Dumnezeu în cæminul lor, ei øtiu cum sæ apeleze la Dumnezeu când sunt dincolo
de câmpul vostru vizual. În felul acesta Satana nu poate sæ-i înøele uøor.
Totodatæ, dacæ descoperiﬂi ochiuri cæzute, nu ezitaﬂi sæ schimbaﬂi stilul actual
de educaﬂie. Acceptaﬂi conducerea lui Isus Hristos. Gæsiﬂi drumul pe care vreﬂi ca
tânærul vostru sæ pæøeascæ. Apoi faceﬂi un plan cu Dumnezeu pentru a-i insufla
tânærului aceste træsæturi pierdute. Acesta este cel de-al doilea pas – sæ formulezi
un plan de acﬂiune care sæ stârneascæ în tânær dorinﬂa dupæ ceva mai bun øi sæ-i
aræﬂi cum sæ øi-l însuøeascæ.
Elena cea Egoistæ, cu toate bagajele sale de egoism, a trecut puﬂin pe la mine
pe acasæ. Chiar de când ne-am cunoscut, i-am arætat cæ mæ intereseazæ. Am luat-o
la o plimbare cu bicicleta. I s-a pærut ceva grozav, de vreme ce mama sa nu agrea
plimbærile cu bicicleta. Ne-am jucat elasticul cu bæieﬂii mei øi aceasta a fost, de
asemenea, distractiv. Ulterior, când a început sæ aibæ încredere, a venit pentru o
vizitæ mai lungæ øi se aøtepta ca totul sæ fie frumos øi aventuros.
În timpul meu devoﬂional cu Dumnezeu am întocmit o listæ cu træsæturile
rele evidente din caracterul sæu – egoism, deficienﬂe de implicare, indolenﬂæ în ce
priveøte obiceiurile de muncæ, nerecunoøtinﬂæ øi lipsa percepﬂiei sentimentelor øi
nevoilor altora.
Apoi, în timp ce mæ consultam cu Dumnezeu, am scris domeniile care erau
rezonabil de discutat în câteva sæptæmâni scurte. Voiam ca ea sæ experimenteze
un alt fel de gândire, simﬂire øi ræspuns prin Dumnezeu. Lista mea aræta aøa:
1. Dumnezeu trebuie sæ conducæ în viaﬂa ei.
2. Ea trebuie sæ identifice gânduri øi sentimente greøite øi sæ øtie cum sæ le
înlocuiascæ cu unele bune.
3. Ea trebuie sæ vadæ cæ egoismul este ca øi cancerul care ucide veselia øi
fericirea øi cæ trebuie înlocuit punându-i pe ceilalﬂi pe primul loc.
4. Recunoøtinﬂa trebuie sæ fie cultivatæ.
5. Obiceiurile de muncæ stæruitoare trebuie sæ înlocuiascæ tendinﬂele de lenevie.
În acea searæ, dupæ închinare, cum stæteam øi vorbeam, Elena cea Egoistæ a
început sæ fie nerespectuoasæ. “Eu nu mæ culc pânæ la 10:30 sau 11:00 seara.
Chiar nu pot sæ mæ duc la culcare devreme. Vreau sæ dorm în acest salon.” Era
eul ei, care voia sæ preia controlul.
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M-am rugat pentru înﬂelepciune øi pentru un spirit asemænætor cu al lui Hristos.
“Elena, nu poﬂi dormi în camera fiului meu – este dormitorul lui. Trebuie sæ
respectæm lucrurile celorlalte persoane øi sæ nu ni le atribuim.”
“Dar aici vreau sæ dorm. El poate dormi undeva pe podea!”, adæugæ ea
poruncitor.
“Elena, trebuie sæ nu mai vorbeøti øi sæ mæ asculﬂi. Trebuie sæ ne rugæm lui
Isus øi sæ-L întrebæm ce ar vrea El sæ faci. Îﬂi aduci aminte cæ am citit la ora de
închinare din seara aceasta cæ Isus doreøte sæ fie Dumnezeul nostru øi cæ noi
suntem copiii Lui? Ar trebui sæ-I spunem lui Dumnezeu ce sæ facæ pentru noi sau
ar trebui sæ-L întrebæm ce vrea sæ facem noi?”
Elena a început sæ scânceascæ øi sæ se væicæreascæ.
Urøii Grizzly
“O, Elena, acesta este un mod jalnic de a fi”, am replicat eu. “Haide sæ
îngenunchem aici øi sæ-I dæm lui Dumnezeu aceøti urøi Grizzly. Sunt urøi Grizzly,
nu-i aøa? Firea unui urs Grizzly este diferitæ faﬂæ de cea a unui urs brun. Un urs
Grizzly ar începe o luptæ færæ sæ fie provocat – doar pentru cæ este ﬂâfnos! Nu ai
væzut niciodatæ astfel de ursi?”
“Da, am væzut la grædina zoologicæ!”, i se luminaræ ochii. “Un urs mic se
purta foarte urât. O muøca pe mama lui, se cæﬂæra øi særea pe ea în timp ce aceasta
mânca. Øi mama deveni foarte brutalæ øi îl doborî pe micul urs pentru a-l învæﬂa
sæ se poarte.”
“Ce pærere ai despre asta?”
“Nu mi-aø dori ca acel mic urs sæ vinæ prin preajma mea!”
“Ei bine, nu-ﬂi doreøti nici sæ fii acel urs Grizzly! Vrând sæ ai camera fiului
meu este ca øi cum ai fi acel mic urs Grizzly. Isus te va ajuta sæ scapi de toate
aceste sentimente urâte care se aflæ în tine – cele egoiste care te fac sæ te simﬂi
foarte neplæcut aici!” Øi am arætat spre inima ei. “ Tu te supui acestor sentimente,
dar nu-ﬂi place sæ fii urâtæ øi aspræ. Aø vrea sæ-ﬂi aræt cum sæ fii fericitæ în inima
ta, prin dæruirea acestor gânduri øi sentimente greøite lui Dumnezeu.
Îngenuncheazæ aici cu mine øi haide sæ ne rugæm lui Isus pentru ajutor. Ne putem
schimba doar cu ajutorul Lui.”
Ea a dat din cap a încuviinﬂare øi a îngenuncheat lângæ mine. M-am rugat:
“Isuse, ia aceøti urøi Grizzly neascultætori din inima lui Elena. Ea doreøte sæ ﬂi-i
predea ﬁie chiar acum. Învaﬂ-o cum sæ se bucure de viaﬂæ urmând ceea ce Tu ai
pregætit pentru ea. Fie ca ea sa-ﬁi permitæ sæ devii Dumnezeul ei øi sæ accepte
îndrumæri de la Tine pentru a putea gæsi fericirea pe care o doreøte øi pentru a
face parte din poporul Tæu. Fie ca ea sæ aibæ un somn cu adeværat bun în casa
noastræ.”
“Sunæ bine, Elena?”
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Ea ezita. Era ceva cu totul diferit faﬂæ de cum era ea obiønuitæ. “La ce oræ vrei
sæ te duci la culcare?”
“În casa noastræ se merge la culcare la ora opt øi jumætate – adicæ cam în
cincisprezece minute de acum încolo. Oricine stæ aici se culcæ la aceeaøi oræ la
care o facem øi noi. Te vei simﬂi bine øi, poate, la fel ca mine, vei descoperi cæ
este un lucru bun sæ mergi la culcare devreme.”
“Nu prea cred asta”, fæcu ea o grimasæ.
“Eram de obicei o bufniﬂæ de noapte, dar Dumnezeu mi-a vorbit despre
schimbare. Lucrul acesta nu mi-a plæcut la început, dar, o datæ ce am început sæ
colaborez øi m-am schimbat, am descoperit cæ este mult mai bine sæ te culci
devreme øi sæ te scoli devreme. Este aøa de plæcut sæ stai de vorbæ cu Isus dimineaﬂa
când este liniøte. Îﬂi voi aræta aceasta dimineaﬂæ. Acum haide sæ ne pregætim sæ
mergem la culcare. Baia îﬂi aparﬂine. Nu întârzia pentru cæ vei pierde momentul
îmbræﬂiøærii de noapte bunæ.”
Elena cea Egoistæ a mers la baie, dar acum nu mai era siguræ cæ aceastæ
vizitæ avea sæ-i placæ. Nu mai putea controla øi acesta era un sentiment nou øi
neplæcut pentru ea. Totuøi nu dorea sæ piardæ timpul de îmbræﬂiøare, astfel cæ s-a
pregætit pentru culcare neaøteptat de repede. Era o searæ specialæ, plæcutæ øi intimæ,
cu un pom de Cræciun, cu luminiﬂe øi colinde de Cræciun. Îmbræﬂiøærile au fost
plæcute øi, în timp ce o conduceam spre patul special din sufragerie, am vorbit
puﬂin. Tot îøi mai dorea sæ fie în camera bæieﬂilor, nu acolo. Dumnezeu m-a cælæuzit
sæ o conduc în rugæciune înaintea Lui încæ o datæ, øi ea s-a predat. Dumnezeu a
atenuat acel “Eu vreau” suficient, încât ea sæ doarmæ acolo.
Învæﬂând sæ recunoascæ vocea Mântuitorului ei
Dimineaﬂa, în timpul personal de devoﬂiune al familiei noastre, am împærﬂit
locul meu special de la masæ cu Elena cea Egoistæ. Am rugat-o sæ citeascæ povestea
leprosului vindecat øi am discutat despre puterea lui Isus de a vindeca imediat.
Am ajutat-o sæ facæ o paralelæ, spunându-i cæ, atunci când eul se ridicæ în mintea
(gândurile) øi inima (sentimentele øi emoﬂiile) noastræ, Isus va ræspunde imediat
rugæciunilor noastre de eliberare de aceastæ lepræ. Noi experimentæm acea eliberare
atunci când ne supunem gândurilor øi sentimentelor corecte, øi nu celor egoiste.
Ea prinse ideea. Apoi, Dumnezeu m-a îndemnat sæ o provoc sæ persevereze în
închinarea sa personalæ timp de o oræ, când øi cincisprezece minute pæreau prea
mult pentru ea.
“Îmi doresc sæ-ﬂi iei puﬂin timp ca sæ vorbeøti cu Dumnezeu øi sæ înveﬂi sæ-I
recunoøti vocea în conøtiinﬂa øi mintea ta. Vorbeøte cu Isus despre relatarea pe
care ai citit-o øi roagæ-L sæ te ajute sæ scoﬂi din ea patru gânduri importante de
reﬂinut. Scrie aceste patru gânduri pe aceastæ hârtie specialæ øi frumoasæ øi apoi
deseneazæ o imagine care te-a impresionat din acea poveste.”
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Asta i s-a pærut ciudat de nou pentru ea. Nu-i plæceau toate aceste lucruri noi.
“Ei bine, trebuie sa le oferi o øansæ lucrurilor noi”, i-am spus eu. “Øi ce dacæ
niciodatæ nu ai decorat un pom de Cræciun sau nu ai cumpærat cadouri frumos
împachetate pânæ acum? Nu ar fi frumos, chiar dacæ este ceva nou?”
“Da, ar fi … OK, voi încerca.”
Dupæ o vreme, m-a întrebat, “Cum pot øti cæ Dumnezeu vorbeøte cu mine?
Asta pare cam greu de înﬂeles pentru mine.”
“Isus vorbeøte cu noi prin intermediul minﬂii noastre, aøa cum face øi Satana.
Trebuie sæ învæﬂæm sæ deosebim între vocea lui Isus øi vocea Satanei.” În timp ce
vorbeam, Elena înﬂelese øi era interesatæ de asta.
“Øtii, Elena”, am continuat eu, “Satana îﬂi sugereazæ gânduri ‘Grizzly’, care
te fac sæ te simﬂi agitatæ înæuntrul tæu. El vrea sæ te facæ nefericitæ. Dar tu nu
trebuie sæ asculﬂi de el sau sæ i te supui, nu-i aøa?”
“Nu, nu trebuie! Încep sæ învæﬂ cæ este un tovaræø neprietenos. Nu øtiam
nimic de el pânæ acum. Ei bine, auzisem despre Satana, dar nu înﬂelesesem în
felul în care o spui tu. Mi-ar plæcea sæ fiu o fatæ fericitæ, dar nu sunt. Crezi cæ Isus
ar putea sæ mæ schimbe?”
“Da, El poate. Dar trebuie sæ-L laøi sæ fie Dumnezeu. El trebuie sæ fie cel
care comandæ – nu tu. Asta înseamnæ cæ trebuie sæ faci voia Lui mai mult decât a
ta, atunci când voinﬂa ta este împotriva voii Sale. Satana va stârni sentimentele
tale împotriva lui Dumnezeu. El îﬂi va da de înﬂeles cæ Dumnezeu este nedrept øi
cæ este greu de urmat. Dar asta nu este adeværat. Deci trebuie sæ recunoøti vocea
lui Dumnezeu în tine. Nu este o voce auzibilæ; este un gând în mintea ta care se
potriveøte cu ceea ce spune Biblia øi vine cu spiritul blând øi duios al lui Isus. El
niciodatæ nu forﬂeazæ, aøa cum încearcæ Satana sæ facæ. Când ﬂi se adreseazæ,
Satana o face prin emoﬂii puternic negative care te constrâng; el vrea sæ te facæ sæ
simﬂi cæ nu ai de ales decât sæ te supui lor. Ai ceva de spus în legæturæ cu asta?”
Elena cea Egoistæ reflectæ pentru un moment øi apoi se uitæ la mine cu atenﬂie
sporitæ.
“Aici se aflæ un text care ﬂi-ar plæcea”, am încurajat-o eu. “Se gæseøte în
Ieremia, capitolul 32, versetul 27: ‘Iatæ, Eu sunt Domnul, Dumnezeul oricærei
fæpturi. Este ceva de mirat din partea Mea?’. Nu conteazæ cât de mult cere firea ta
ca sæ fii egoistæ; Isus te poate face fericitæ, liberæ, dulce øi bunæ. Te va elibera din
sclavia felului de a gândi cæ tu poﬂi fi fericitæ doar dacæ ai propriul tæu drum.
Nimic nu este prea greu pentru El decât dacæ nu-I permiﬂi sæ intervinæ. El poate
diminua egoismul tæu treptat, pânæ când nu va mai exista.”
“Asta sunæ bine”, ræspunse Elena cea Egoistæ.
Elena s-a întors la timpul ei personal de devoﬂiune cu Dumnezeu øi i-a plæcut
ce a gæsit. Dumnezeu i-a inspirat gânduri øi idei. A scris cele patru puncte din
poveste øi a desenat chiar o imagine. Cele patru puncte ale sale erau (1) Leprosul
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a cerut ajutor øi vindecare. (2) Dumnezeu a ræspuns imediat cu puterea Sa
vindecætoare. (3) Doar un singur lepros s-a întors sæ-I mulﬂumeascæ lui Dumnezeu.
(4) Viaﬂa era mai frumoasæ atunci când au fost vindecaﬂi decât atunci când erau
bolnavi.
Elena gusta bucuria de a gæsi scopul øi direcﬂia în viaﬂæ. Începuse sæ înﬂeleagæ
de ce facem noi ceea ce facem.
Închinarea familialæ s-a dovedit a fi o discuﬂie cu adeværat caldæ øi practicæ
despre modul în care sæ cooperæm cu Dumnezeu pentru a fi schimbaﬂi din interior
spre exterior. În timp ce ajuta cu bucurie la pregætirea micului dejun, ea a continuat
sæ discute cu Dumnezeu. Trebuie sæ fie frumos, decise ea. De abia aøtepta
momentul din urmætoarea zi. Spælarea vaselor, împæturirea rufelor, curæﬂenia în
casæ era distractiv când lucrai în echipæ. Se integra perfect.
Când egoismul se manifesta prin “Eu vreau” sau “Eu prima”, i-am etichetat
gândurile øi sentimentele, identificând voia lui Dumnezeu, øi am mers sæ ne rugæm
pentru ajutor. Dumnezeu i-a înfrânat în mod repetat mânia øi sentimentele
supærætoare, în timp ce ea alegea sæ I le predea Lui øi sæ-L lase sæ conducæ. Când
argumentele nu funcﬂionau, consecinﬂele erau administrate cu dragoste pânæ când
ea hotæra sæ-L urmeze pe Dumnezeu cu sinceritate.
Ne-am jucat leapøa øi am învæﬂat sæ câøtigæm øi sæ pierdem. Începea sæ vadæ
cæ ascultarea este frumoasæ øi cæ Dumnezeu este alæturi de ea pentru a-i schimba
sentimentele øi emoﬂiile greøite. Era mai fericitæ cu acest nou stil de viaﬂæ. Era
organizat, disciplinat, creøtinesc øi consecvent.
Zi dupæ zi am dezvoltat altruismul øi compasiunea. Sentimentele ei s-au
îmbunætæﬂit øi au devenit plæcute. Recunoøtinﬂa faﬂæ de Isus pentru grija øi ajutorul
Sæu a realizat lucruri minunate în viaﬂa sa.
Dupæ douæ sæptæmâni, Elena era o cu totul altæ fatæ. Am numit-o Elena cea
Altruistæ. Prin Isus, ea a învæﬂat sæ fie de ajutor øi plæcutæ. Îi fæcea plæcere sæ
citeascæ din Biblie øi sæ se roage. Plantele valoroase ale perseverenﬂei, stæruinﬂei
øi mulﬂumirii încolﬂeau frumos. Înlocuirea ræului cu binele, a nedreptæﬂii cu
dreptatea, a rebeliunii cu cooperarea, grija faﬂæ de ceilalﬂi, nu doar ea însæøi, precum
øi comunicarea cu Dumnezeu în locul dialogului cu eul, aceasta era cærarea spre
libertate. Ea doar avea nevoie de cineva care sæ-i arate cum sæ se prindæ de
Dumnezeu, sursa ei de putere.
Adolescentul tæu are nevoie de cineva care sæ-i arate øi lui acest lucru. Vei
prelua tu aceastæ muncæ de instruire a tânærului în ce priveøte îndemânarea de
care are nevoie pentru a-øi duce viaﬂa pe propriile aripi? Îi vei oferi lui Dumnezeu
timpul øi urechea ta pentru acest scop? Dacæ o vei face, El te va cælæuzi ca sæ te
înﬂelegi pe tine însuﬂi øi sæ-ﬂi înﬂelegi øi copilul øi sæ-ﬂi va oferi soluﬂia pentru a
stæpâni condiﬂiile obligatorii de care ai nevoie în legætura ta cu Dumnezeu.
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În urmætorul capitol, haideﬂi sæ observæm modul în care un tânær îøi alege
destinul – precum øi felul în care øi adolescentul tæu o poate face.
ÎMBRÆﬁIØARE PENTRU CEI SINGURI
UN CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU MAMELE SINGURE
Introspecﬂia s-ar putea sæ nu fie agreabilæ, dar este calea cætre soluﬂii. Bolovanii
care te incomodeazæ pot sæ-ﬂi întunece calea, dar væzuﬂi prin ochii lui Dumnezeu,
aceøtia se pot transforma în trepte cætre destinaﬂia ta. Dumnezeu este atotputernic
când este vorba de adversitæﬂi øi le poate transforma în oportunitatea Sa de a te
vindeca øi atinge, de a te conduce øi cælæuzi. Dragostea Lui este chiar atât de
mare. El este întotdeauna lângæ tine.
“Mæ veﬂi cæuta, øi Mæ veﬂi gæsi, dacæ Mæ veﬂi cæuta cu toatæ inima.” *

* Ieremia 29:13
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Capitolul 7
HOTÆRÂNDU-ﬁI PROPRIUL DESTIN
Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi aratæ calea pe
care trebuie sæ o aleagæ.
– Psalmii 25:12
Acest capitol este unic. Dacæ se întâmplæ sæ fii un tânær øi nu un pærinte, dacæ
ai citit pânæ acum aceastæ carte dorindu-ﬂi ca øi pærinﬂii tæi sæ aleagæ aceste principii
– dar nu o fac – atunci acest capitol este chiar pentru tine. Dacæ pærinﬂii tæi nu te
vor îndruma, Dumnezeu va înlocui aceastæ lipsæ pentru tine. Permite-mi sæ-ﬂi
împærtæøesc felul în care s-a întâmplat acest lucru în viaﬂa uneia dintre prietenele
mele tinere care a ales sæ-L urmeze pe Dumnezeu în ciuda lipsei de interes
manifestate de pærinﬂii ei.
Oanei cea Oportunistæ i se dædea mereu de lucru. Se folosea însæ de orice
ocazie care-i ieøea în cale pentru a se eschiva de la munca la care o punea mama
sa – indiferent dacæ aceasta însemna sæ-øi facæ patul, sæ spele vasele sau sæ-øi
facæ temele pentru øcoalæ. Ori de câte ori atenﬂia mamei sale era distrasæ øi nu
veghea asupra Oanei, aceasta fæcea o micæ pauzæ pentru a se distra. Era o
oportunistæ – o adeværatæ artistæ în eschivare.
Oana cea Oportunistæ trebuia sæ-øi poarte de grijæ nu doar sieøi, dar trebuia
sæ o supravegheze øi pe sora ei, Evelina, care era cu doi ani mai micæ decât ea øi
se ﬂinea scai de ea. Spre avantajul ei, Oana o învæﬂa pe Evelina bunele maniere –
cum sæ mænânce øi când sæ spunæ “te rog” sau “mulﬂumesc”.
Oana îøi gæsi în Evelina un partener potrivit pentru escapadele sale, ceea ce
fæcea ca amândouæ sæ intre în bucluc. Nu era prea dificil sæ o convingi pe Evelina
cæ a te furiøa la joacæ era mai distractiv decât a-ﬂi face datoria. De îndatæ ce mama
era preocupatæ cu una dintre frecventele øi lungile convorbiri telefonice, cele
douæ se strecurau afaræ pe nesimﬂite pe uøa din faﬂæ sau pe fereastra de la etaj
pentru a se bucura de libertate. La frageda vârstæ de cinci ani, Oana învæﬂase cæ
mama nu bæga de seamæ absenﬂa ei timp de o oræ sau mai mult øi cæ mustrarea
aspræ care urma era un preﬂ de plætit pentru distracﬂie.
Odatæ, când avea doar patru ani, Oana cea Oportunistæ se presupunea cæ
trægea un pui de somn. La fel øi Evelina, în vârstæ de doi ani. Dar Oanei nu îi era
somn. Mintea ei activæ se amuza luând în calcul multe posibilitæﬂi de a se juca øi
curând næscoci o idee grozavæ. Cocoﬂându-se pe masa de toaletæ, se aruncæ de
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acolo øi aterizæ pe salteaua de jos. Râse pe înfundate, dar plinæ de veselie, în timp
ce sora ei mai micæ chicotea øi se uita. Apoi încæ o datæ Oana cea Oportunistæ se
urcæ pe masa de toaletæ – øi særi.
“Haide, Evelina. Nu vrei øi tu sæ særi?” Evelina ezitæ, dar sora ei cea mare o
convinse pânæ când aceasta se trezi cocoﬂatæ sus. “Særi! Særi, Evelina! Este aøa
grozav!”, stærui Oana.
Evelina se opri nesiguræ. Pærea destul de înfricoøætor din acea poziﬂie. Dar
dupæ încæ un mic imbold Evelina închise ochii, îøi ﬂinu respiraﬂia øi særi cu
îndræznealæ. Singura problemæ a fost cæ nu nimeri salteaua cea moale øi aterizæ
chiar pe podeaua tare. Strigætele ei puternice de durere o aduseræ curând pe mama,
care se græbi sæ o ducæ la spital. Evelina îøi fracturase braﬂul.
Existau puﬂine situaﬂii în care Oana nu gæsea vreo ocazie sæ se distreze, în
timp ce se eschiva de la muncæ. De fapt, pentru aceste douæ øtrengæriﬂe, acesta
era stilul lor obiønuit de viaﬂæ – pânæ când Oana cea Oportunistæ a fæcut 13 ani.
Fræmântatæ de noi gânduri
Chiar la începutul adolescenﬂei sale, Oana a mers cu pærinﬂii øi sora ei la o
întâlnire de tabæræ de o sæptæmânæ. Era aøa de distractiv sæ dormi în cort noaptea
øi sæ mergi la întâlnire pe parcursul zilei. Între întâlniri, era mereu timp de joacæ
cu prietenii – noi sau vechi. Era aøa de emoﬂionant!
“Fetelor, este timpul pentru micul-dejun!”, strigæ mama.
Ambele fete au venit rostogolindu-se afaræ din cort, somnoroase, dar pline
de vervæ. Mama pregætise din abundenﬂæ brioøe delicioase din grâu integral,
præjituri øi cereale pentru întâlnirea lor de tabæræ, øi fetelor le plæcea sæ le mænânce.
Aceasta era recompensa lor pentru toate vasele spælate de acasæ – aceasta când
mama le putea prinde sæ o facæ.
Dupæ micul-dejun, Oana cea Oportunistæ a alergat în cort sæ-øi spele dinﬂii.
Dacæ era foarte grijulie cu dinﬂii ei, mama øi Evelina ar fi avut timp sæ termine de
spælat toate vasele înainte ca ea sæ mai fie nevoie sæ ajute. Dacæ nu terminau,
trægea mai mult de timp øi îøi vizita øi prietena de vizavi. Apoi, într-un mod
nevinovat, se alætura familiei pentru urmætoarea activitate interesantæ.
Mai târziu în acea zi, ea auzi despre o vorbitoare – Sally Hohnberger. Chiar
dacæ nu o mai întâlnise niciodatæ înainte, Oana se simﬂi în mod straniu atrasæ
cætre ea øi dorea sæ audæ ce avea sæ spunæ. Problema era cæ întâlnirea cu Sally era
la o oræ tare nepotrivitæ – øase dimineaﬂa. “Nu îmi place sæ mæ trezesc atât de
devreme”, bombæni Oana în sinea ei. Dar rezolvæ aceastæ grea problemæ nevrând
sæ piardæ aceastæ ocazie. Mama sa dorea øi ea sæ meargæ, øi reuøi sæ o convingæ øi
pe Evelina sæ meargæ.
Acea întâlnire matinalæ i-a deschis mintea Oanei cætre lucruri pe care nu le
mai auzise niciodatæ înainte. Aceastæ doamnæ se mutase în sælbæticia Montanei
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ca sæ întâlneascæ un Dumnezeu personal. Povestea ei impresionantæ, “Purtând
jugul împreunæ cu Hristos”, a ilustrat câteva înﬂelegeri ale modului în care poﬂi
umbla în mod real cu Dumnezeu.
Sally øi soﬂul ei folosiseræ un jug pentru oameni ca sæ tragæ copacii uriaøi din
pædure. Soﬂul ei îi dædea instrucﬂiuni prin cuvinte, priviri øi o miøcare a braﬂului,
astfel încât sæ poatæ munci împreunæ în mod eficient. Apoi Sally le împærtæøi
modul în care Isus a invitat-o sæ “poarte jugul” împreunæ cu El pentru a face
lucruri grele – cum ar fi scoaterea uriaøului numit Fricæ sau a uriaøului numit
Disperare din pædurea gândurilor øi sentimentelor ei. Øi felul în care El a lucrat
cu mintea ei pentru a o ajuta sæ identifice gândurile bune øi pe cele înøelætoare.
Felul în care Isus a cælæuzit-o cu ochii, impresiile, mâna øi Cuvântul Sæu – cam în
acelaøi fel se întâmplase øi cu soﬂul ei. Înjugându-se la acelaøi jug cu Hristos, ea
le-a arætat cum Hristos a îndepærtat acele gânduri înøelætoare øi cum Dumnezeu
poate sæ mute acele lucruri mari øi îndærætnice din vieﬂile lor atunci când doresc
sæ se înjuge cu El.
Oana ascultæ cu atenﬂie. În inima ei ræsæreau noi dorinﬂe øi speranﬂe. Ea începu
sæ înﬂeleagæ cæ, deøi pærinﬂii ei îi spuseseræ cæ este creøtinæ, ea de fapt nu øtia
nimic despre ce înseamnæ sæ conlucrezi cu Dumnezeu. Se hotærî sæ înveﬂe ce
înseamnæ sæ colaboreze cu Hristos. Îøi dorea sæ meargæ øi sæ vorbeascæ cu El în
felul acesta. Evenimentele pe care le relata Sally i-au atras atenﬂia. Se hotærî
chiar atunci øi acolo sæ participe în fiecare zi la întâlnirile care aveau loc dimineaﬂa
devreme – øi sæ o ia øi pe sora ei!
Pe mæsuræ ce treceau zilele, Oana cea Oportunistæ începu sæ o îndrægeascæ
pe aceastæ femeie din ce în ce mai mult; øi-ar fi dorit ca Sally sæ fie programatæ sæ
vorbeascæ mai des decât o fæcea.
Mama Oanei, fiind o femeie foarte sociabilæ, invitæ într-o zi la prânz un
vechi prieten. “Aø putea sæ o aduc øi pe Sally la masa de prânz?”, întrebæ el.
“Sunt sigur cæ vouæ, femeilor, v-ar plæcea sæ discutaﬂi. Aﬂi ascultat seminarul ei
de astæzi cu privire la creøterea copilului?”
“Da, am auzit. A fost minunat. Desigur, adu-o øi pe ea. Aøteptæm cu toﬂii cu
neræbdare acest lucru.”
Oana cea Oportunistæ nu øtia de aceastæ schimbare a planurilor øi era surprinsæ
sæ o vadæ pe Sally venind în zona cortului ei chiar la vremea prânzului øi de
faptul cæ era salutatæ cu cælduræ de proprii ei pærinﬂi. Oana se simﬂi dintr-o datæ
neobiønuit de timidæ. Se retrase la o distanﬂæ oarecare, dar se opri îndeajuns de
aproape încât sæ tragæ cu urechea la conversaﬂia adulﬂilor. Lucrurile pe care Sally
le-a împærtæøit cu privire la familia ei o fascinaræ.
Familia lui Sally chiar avusese animale sælbatice ca animale preferate, øi le
arætæ albumul ei foto drept dovadæ. Oana cea Oportunistæ se apropie øi privi cu
atenﬂie la fotografiile lui Sally cu cæprioare, urøi øi alte animale. Uitând de
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timiditatea ei, o asaltæ cu întrebæri. Oana væzu cæ cerul era aproape de pæmânt, øi
ea îøi imagina cu bucurie animalele sælbatice pe care le-ar putea avea acasæ la ea.
Pe mæsuræ ce Oana se uita la alte poze cu familia øi casa lui Sally, mama ei
punea întrebæri cu privire la modul în care putea face ca fetele ei sæ se
concentreze asupra îndatoririlor casnice. “Sunt atât de uøor distrase de la
datoriile lor”, mærturisi ea.
Oana se întreba dacæ doamna Hohnberger va privi în jos la ea când va auzi
aceasta, dar în loc de aceasta, ea zâmbi în direcﬂia în care se afla Oana, în timp ce
vorbea cu mama ei. Sally a adus în discuﬂie principiile pe care le descoperise cæ
funcﬂioneazæ la bæieﬂii ei – învæﬂându-i cum sæ aibæ o relaﬂie personalæ cu
Dumnezeu, educându-i sæ se stæpâneascæ øi sæ cultive binele în locul ræului.
În timp ce Sally vorbea despre rezultatele acestei educaﬂii asupra bæieﬂilor
sæi, Oana era numai ochi øi urechi! Îi venea greu sæ creadæ cæ niøte bæieﬂi s-ar
ocupa de pregætirea hranei pentru întreaga familie. Sau cæ erau de numai 13 øi 15
ani øi fæceau lucrul acesta de ani de zile!
Sally continuæ spunând cæ, chiar øi când vorbea la aceastæ tabæræ, bæieﬂii ei se
aflau acasæ, având întreaga responsabilitate pentru îngrijirea casei – spælând
hainele øi cælcând, gætind øi fæcând curat – în timp ce aveau grijæ sæ-øi facæ øi
temele. Øi totul færæ supravegherea ei. Ei cunoøteau vocea lui Dumnezeu în
propriile lor inimi øi fuseseræ învæﬂaﬂi øi educaﬂi în felul acesta.
Sally râse atunci când soﬂul ei îi spusese cæ luase în greutate datoritæ tuturor
bunætæﬂilor pe care bæieﬂii le includeau la prepararea hranei. Apoi ea spuse cæ, la
momentul întoarcerii acasæ, va avea musafiri chiar a doua zi øi cæ bæieﬂii urmau
sæ gæteascæ pentru acea ocazie. “Ce binecuvântare pot fi anii adolescenﬂei!”,
exclamæ ea.
Oana cea Oportunistæ se fæcea cæ studiazæ în timp ce mama ei discuta, însæ
ea primea o educaﬂie mai înaltæ trægând cu urechea. În inima ei se afla un amestec
de sentimente pe care nu le înﬂelegea.
Pe de o parte, era indignatæ! Gândeøte-te numai la asta – bæieﬂi de vârsta
mea sunt mai experimentaﬂi øi mai capabili în lucrul casnic decât mine. Asta nu
este corect! Ei gætesc mai mult decât o fac eu. Cum o fi asta? Eu sunt fatæ. Se
presupune cæ eu trebuie sæ fiu cea care face menajul øi gæteøte în casæ – nu
bæieﬂii. Nu am gætit niciodatæ o mâncare în viaﬂa mea. Nici mæcar nu øtiu dacæ
aø fi în stare. Øi sæ am în grijæ întreaga casæ? Asta ar fi prea mult pentru mine.
Pe de altæ parte, Oana era speriatæ. Chiar îmi place sæ fiu o artistæ în eschivare!
Asta îmi dæ un oarecare sentiment de libertate. Sæ schimb asta ar cere un efort
mai mare øi mult mai puﬂinæ distracﬂie!
Duhul øi firea pæmânteascæ se luptau înæuntrul ei. Dumnezeu o chema mai
sus, în timp ce înclinaﬂiile ei naturale luptau din greu pentru a menﬂine controlul.
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Chiar vreau sæ renunﬂ la statutul meu de maestræ în eschivare?… Ba da,
vreau!, decise Oana.
Nu voi læsa ca un bæiat sæ aibæ grijæ de casæ mai bine decât mine! Am de
gând sæ o fac – cel puﬂin aøa cred.
Urmætoarea dimineaﬂæ începu ca de obicei. “Oana, am nevoie sæ mæ ajuﬂi cu
micul-dejun în dimineaﬂa asta”, strigæ mama ei.
În mod automat Oana ræspunse: “Te-aø ajuta, mamæ, dar trebuie sæ …”
“Îﬂi aduci aminte de dorinﬂa ta de a-ﬂi schimba felul de a fi?”, interveni
Dumnezeu.
Ei bine, da, dar … Un puternic sentiment de opoziﬂie se ivi înæuntrul ei; îl
putea simﬂi pânæ în stræfundul ei. Pæruse aøa de important ieri sæ facæ o schimbare.
Dar acum … Apoi ea îøi aminti de Matthew øi Andrew – fiii doamnei Hohnberger.
Dacæ niøte bæieﬂi pot face asta, la fel de bine pot øi eu! Ei bine, Doamne, o
voi face. Îmi permiﬂi sæ mæ alætur ﬁie pentru a mæ învæﬂa?
“Vin imediat, mamæ”, terminæ cu glas tare Oana. Læsæ deoparte lucrurile de
studiu, îøi puse jacheta øi pæræsi cortul cu o nouæ hotærâre.
Matthew øi Andrew au învæﬂat sæ facæ aceastæ muncæ cu bucurie, tot astfel
pot øi eu. Nu-i aøa, Doamne? Te rog îndepærteazæ nehotærârea pe care o am.
Dæ-mi gândurile øi felul Tæu de a fi.
“Fii siguræ de asta, cæci Eu sunt cu tine”, spuse Dumnezeu.
Prima încercare a Oanei de a face o schimbare a fost un succes. Nu numai cæ
a ajutat la pregætirea mesei, dar s-a øi oferit sæ spele vasele – øi a fæcut totul cu
bunævoinﬂæ în loc de obiønuitul ei aer de nemulﬂumire.
Oana cea Oportunistæ n-a ajutat-o întotdeauna pe mama ei în pregætirea hranei
în timpul întâlnirilor de tabæræ, dar o nouæ soluﬂie fusese sæditæ în mintea ei. În
timp ce continua sæ participe la toate întâlnirile, ea a acumulat multe idei noi, pe
care a hotærât sæ le încerce acasæ. Cu siguranﬂæ acesta era un mod de viaﬂæ mai
bun øi în acord cu ceea ce Isus dorea pentru ea. Oricum, cu ajutorul lui Dumnezeu,
era pe punctul sæ se schimbe!
Lupte grele
Spre surprinderea Oanei, mama cumpæræ materiale pentru a aduce acest mesaj
acasæ. Odatæ întorøi, Oana se folosea de ele atunci când inima ei era doborâtæ.
Deci, cu fiecare alegere micæ pe care o fæcea, ea se întærea în adevær øi învæﬂa sæ-I
permitæ lui Dumnezeu sæ lucreze, ræspunzând atunci când El se adresa inimii ei.
De fiecare datæ când îøi preda gândurile øi colabora cu Dumnezeu în acﬂiunile ei,
era frumos. Dar când nu fæcea aceasta, nu era atât de plæcut. Însæ învæﬂa.
Oana cea Oportunistæ a avut de dus o luptæ repetatæ în ce priveøte spælarea
podelei. Aøa cæ Dumnezeu a ales acest punct pentru a o învæﬂa un lucru nou.
“Oana, poﬂi øterge podeaua pentru mama ta. Ai fi de mare ajutor.”
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Mama nu mi-a cerut sæ fac asta.
“Trebuie sæ fie fæcutæ, nu crezi?”
Desigur, este foarte murdaræ øi nu-mi place ca lucrurile sæ fie murdare sau
mizerabile. Însæ tocmai ieøeam afaræ sæ mæ joc. Nu-i corect! Deja am ajutat la
spælatul vaselor în dimineaﬂa asta. Nu este de ajuns?
“Vreau sæ faci asta. N-ai vrea sæ o faci pentru Mine? Ai citit în dimineaﬂa
aceasta cæ Eu doresc sæ fiu Dumnezeul tæu, iar tu sæ fii poporul Meu. Nu vrei
sæ-Mi aparﬂii?”
Ei bine, vreau. Dar nu cu preﬂul acesta! Mintea øi inima ei erau miøcate cu
privire la ce era bine sau ræu. Dumnezeu se adresase minﬂii øi conøtiinﬂei ei – de
data aceasta se hotærî de partea lui Dumnezeu!
Bine, Doamne, voi curæﬂa podeaua pentru Tine. Øi plecæ dupæ mæturæ.
“Mæturatul poate fi distractiv dacæ alegi sæ fie aøa. Vrei ca Eu sæ te ajut sæ
descoperi acest lucru?”
Nu øtiu. “Mæturatul poate fi un lucru plæcut.” Nu pare puﬂin cam ridicol?
“Oana, orice lucru pe care ﬂi-l cer sæ-l faci poate fi plæcut – chiar mæturatul!
Ce zici de bæieﬂii lui Sally? N-ai auzit cât de frumos au învæﬂat ei sæ aibæ grijæ de
casæ?”
Dumnezeu o cælæuzea spre o predare mai profundæ, nu numai supunându-øi
voinﬂa pentru a face aceastæ sarcinæ neplæcutæ, dar øi permiﬂându-I sæ øteargæ
simﬂæmintele urâte øi resentimentele ce sælæøluiau în inima ei. Dumnezeu dorea
sæ-i ofere libertate – una gæsitæ nu prin eschivarea de la îndatoriri, ci mai degrabæ
prin aducerea lor la îndeplinire prin Duhul Sæu.
Este în regulæ, acceptæ Oana. Deci gândurile mele sunt înøelætoare øi, aøa
cum a spus Sally, nu trebuie sæ mæ supun lor. Bine, Doamne, ce vrei sæ fac?*
“Gândeøte-te cât de surprinsæ øi fericitæ va fi mama ta când va descoperi cæ
ai curæﬂat podeaua færæ ca ea mæcar sæ-ﬂi fi cerut asta. Gândeøte-te cæ te pregæteøti
sæ fii cea mai bunæ mamæ øi menajeræ de pe pæmânt – acesta este doar începutul.”
Era tocmai ceea ce Oana avea nevoie. Ea a cooperat øi, curând, gânduri plæcute
au dat naøtere la sentimente plæcute.
Îmi place acest simﬂæmânt. Isus trebuie sæ fi fæcut ceva înlæuntrul meu, reflectæ
ea cu mulﬂumire.
Satisfacﬂia a continuat sæ ræmânæ chiar øi atunci când mama ei a fost doar
puﬂin impresionatæ de surpriza ei øi nu a aprobat-o în felul în care se aøtepta ea.
Dimpotrivæ, mama se aøtepta la mai mult din partea Oanei acum. Færæ îndoialæ,
Oana cea Oportunistæ se simﬂea oricum bine. Ea Îi fæcuse pe plac lui Dumnezeu,
chiar dacæ nu o mulﬂumise pe deplin pe mama ei. Aceastæ experienﬂæ plinæ de
succes a pregætit calea pentru urmætoarea.
* Fapte 9:6

81

EDUCAﬁIE PENTRU PÆRINﬁI – II

Oana era foarte absorbitæ de citit, când mama ei o chemæ sæ spele vasele.
Inima Oanei se præbuøi. Nu era doar o glumæ faptul cæ mama ei folosea fiecare
farfurie din bucætærie atunci când gætea øi nici de data asta nu era o excepﬂie.
Nicidecum, zise Oana cu tristeﬂe. Nu o sæ spæl vasele de data aceasta! Evelina
nu face nimic. Mama este la telefon. De ce ar trebui sæ fac eu asta? Nu este deloc
corect. O sæ mæ furiøez afaræ sæ citesc în pædure, unde mama nu mæ poate gæsi.
Apoi Dumnezeu se adresæ inimii ei. “Este lucrul acesta corect, Oana? Tu
nu vrei sæ fii mincinoasæ øi sæ porﬂi aceastæ vinæ. Este un lucru mic, micuﬂa Mea
Oana. Astfel înveﬂi cum sæ devii o mamæ bunæ øi sæ te sacrifici.”
Lupta din inima Oanei era puternicæ. Vechile sentimente øi înclinaﬂii erau
atât de puternice. Øi totuøi, ea câøtigase atât de mult alæturi de Isus øi îi plæcea
acest drum nou. Dorea ea sæ renunﬂe acum?
Ei bine … o voi face, se hotærî ea.
“Fii plinæ de mulﬂumire în orice lucru”, stærui Dumnezeu.
Vrei ca øi eu sæ fiu plinæ de mulﬂumire! Of! Ei bine, asta este ceea ce a fæcut
Isus. Cel puﬂin atât pot face. Chiar este un lucru minor.
Pe mæsuræ ce coopera cu Isus în ce priveøte gândurile ei øi spæla vasele, ea a
descoperit adeværata bucurie øi libertate care vin numai în urma împlinirii datoriei.
Mergând înainte
Urmætorul pas crucial a fost în vara când împlinea 14 ani. Timp de o lunæ, a
lucrat într-un birou care edita o revistæ creøtinæ sæptæmânalæ. Aceastæ experienﬂæ
i-a deschis ochii asupra importanﬂei de a fi responsabilæ, credincioasæ øi
conøtiincioasæ pentru a-øi îndeplini bine slujba. Faptul cæ altora le lipseau aceste
calitæﬂi fæcea doar ca pe umerii ei sæ fie pusæ mai multæ responsabilitate. Øi faptul
cæ se enerva din cauza acestor lipsuri îi demonstra cæ tot ea este cea care conduce
– nu Isus – øi asta o fæcea sæ-I predea aceastæ problemæ Lui pentru a o schimba.
Una dintre îndatoririle ei la birou era sæ ajute la editarea unei fascicule
intitulate Drumul spre botez, scrisæ de Matthew øi Andrew Hohnberger. (Iaræøi
acei bæieﬂi!) Aceastæ fasciculæ apærea în mod curent ca un articol în revista
sæptæmânalæ øi, cum Oana lucra la el aproape zilnic, ea era atât încurajatæ, cât øi
deranjatæ. Îi plæcea ideea de a-øi asuma responsabilitatea propriei umblæri cu
Dumnezeu, dar înﬂelegerea practicæ a “lepædærii de sine” atingea anumite zone
pe care ea nu era prea bucuroasæ sæ le examineze.
De exemplu, a început sæ înﬂeleagæ cæ fusese botezatæ la nouæ ani, împreunæ
cu tinerii din biserica ei, doar pentru cæ aøa era tradiﬂia – nu pentru cæ era pregætitæ
sau chematæ de Dumnezeu. Începu sæ-øi dea seama cæ nu avea o înﬂelegere practicæ
asupra a ceea ce însemna în mod real botezul øi era puternic convinsæ cæ nu
înﬂelegea lepædarea de sine, adeværata predare øi nici cum sæ coopereze cu
Dumnezeu. Cu cât citea mai mult, cu atât devenea mai tulburatæ. Trecuseræ cinci
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ani de la botezul ei øi ea începuse doar de puﬂin timp sæ-L lase pe Dumnezeu sæ
conducæ în viaﬂa ei. Încæ nu înﬂelegea în mod real problema lepædærii de sine.
Sentimentele de vinovæﬂie cu privire la modul în care îøi tratase sora erau øi
mai dureroase. Evelina plescæia la masæ cu gura plinæ øi, când Oana o dojenea,
mama nu-i ﬂinea partea. Resentimentele creøteau. Ruøinatæ de Evelina, Oana o
împingea, o ignora sau pur øi simplu o alunga atunci când prietenii erau prin
preajmæ. Atunci când se aflau singure acasæ, Oana se purta adesea urât sau refuza
sæ se joace cu sora ei.
Ea rezolvæ aceastæ problemæ cu ajutorul lui Dumnezeu, astfel încât îøi schimbæ
atitudinea faﬂæ de sora ei, continuând de asemenea sæ-øi îmbunætæﬂeascæ obiceiul
de a se implica în treburile casei. Cu timpul, Dumnezeu a fæcut schimbæri majore
în Oana, ea împreunæ cu Evelina devenind prietene de nedespærﬂit.
Dupæ slujba ei de varæ, Oana simﬂi o dorinﬂæ profundæ de a merge alæturi de
Dumnezeu. O deranja faptul cæ mama nu era atât de entuziasmatæ de aceastæ
schimbare cum era ea. Tânjea dupæ o mamæ care sæ o ajute sæ pæøeascæ înainte pe
acest drum nou øi mai bun. Cum putea un adolescent sæ o scoatæ la capæt de unul
singur? Gândurile sale de neliniøte se potoliræ atunci când Dumnezeu o asiguræ
cæ o va învæﬂa în mod personal atunci când mama sa nu va fi dispusæ sæ facæ
lucrul acesta.
Dupæ câteva luni, se ivi un test major, care aduse cu sine schimbæri profunde
în Oana cea Oportunistæ. Era într-o vineri – ziua de gætit øi spælat a familiei. În
timp ce mama muncea în bucætærie, ea se aøtepta ca cele douæ fete ale ei sæ facæ
curat în casa de 200 m2.
Evelina, de numai 13 ani, trebuia sæ facæ curat într-una dintre bæi. A combinat
toate produsele de curæﬂat pe care le-a putut gæsi în toaletæ pentru a vedea dacæ
putea sæ facæ o explozie – care, de asemenea, putea curæﬂa øi baia, gândi ea. Se
bucura sæ se joace cu produsele de curæﬂat øi a fæcut ceva ce mirosea îngrozitor,
dar nici o explozie nu se produse. Baia ræmase murdaræ pânæ când Evelina se
convinse cæ trebuie sæ o frece ea însæøi. Între timp, Oana, care avea acum 15 ani,
frecæ celelalte douæ bæi, dædu cu aspiratorul în toatæ casa, øterse podelele de lemn
øi øterse de praf complicatele articole din lemn – toate cu o atitudine de vioiciune
øi bunævoinﬂæ. Apoi s-a întâmplat.
Mama strigæ: “Oana, vino sæ speli vasele, ca sæ pot avea øi eu timp sæ lucrez.
Vino repede.”
“Dar, mami, nu te poate ajuta Evelina? Am lucrat deja atât de mult astæzi.”
“Bine, Evelina, hai sæ mæ ajuﬂi sæ spæl niøte vase.”
Nu venea nici un ræspuns din direcﬂia în care se afla Evelina.
Inima Oanei se întristæ atunci când înﬂelese ce se întâmplase. Evelina ieøise
pe furiø din casæ, întocmai cum fæcuseræ împreunæ de nenumærate ori înainte.
Mai târziu, ea doar spunea simplu: “Nici nu te-am auzit strigând, mamæ!”
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“Oana , trebuie sæ vii tu. Nu øtiu unde este Evelina. Vino chiar acum!”
Oana se simﬂi dintr-o datæ ca o Cenuøæreasæ – îndatoriri nesfârøite care abundæ
în incorectitudine. Buzele ei erau gata sæ dea o replicæ ascuﬂitæ.
“Oana, nu renunﬂa. În definitiv, pânæ acum ai procedat corect. Sunt alæturi
de tine. Nu ceda acum! Særi øi ia-ﬂi zborul, pui de vultur. Poﬂi face asta!”
Nu am senzaﬂia cæ zbor. Nu pare nimic amuzant acum.
“Ce se întâmplæ dacæ nu zbori cu Mine?”
Îmi iau zborul alæturi de Satana øi mæ zdrobesc apoi de stâncile de dedesubt.
I-au trecut prin minte amintirile de vinerea trecutæ. Oana øi Evelina se furiøaseræ
afaræ, în timp ce mama era la telefon, øi, drept urmare, nu au avut timp suficient
pentru a face curat în casæ sau pentru a spæla vasele. A fost destul de neplæcut sæ
aibæ parte de mizerie ziua urmætoare.
Nu conteazæ cæ nu este corect, nu-i aøa? Nu conteazæ cæ Evelina a plecat de
data aceasta færæ mine. Nu are importanﬂæ cæ nu îmi vine sæ spæl vasele. Eu pot
alege sæ mæ prind de mâna Ta, iar Tu vei merge alæturi de mine pe cale øi mæ vei
face în stare sæ fiu mulﬂumitæ øi fericitæ îndeplinind prin Tine ceea ce este bine.*
Øi læsæ cârpa de øters praful øi merse sæ spele acele “nesfârøite vase”.
Oana cea Oportunistæ nu ar fi participat la un bal asemenea Cenuøæresei, dar
ea a câøtigat ceva mult mai bun decât sæ danseze cu un prinﬂ! Isus i-a curæﬂat
inima de vechiul mod egoist de a fi øi a umplut-o cu prezenﬂa øi caracterul Sæu
plæcut. Sæ spele vasele alæturi de Isus a fost mult mai încântætor decât sæ etaleze
rochia elegantæ øi i-a adus mult mai multe satisfacﬂii decât o plimbare cu dovleacul!
Ea încæ era o fatæ oportunistæ, dar acum cæuta ocazii sæ-L urmeze pe
Dumnezeu mai mult decât pe sine. Pânæ atunci ea folosea fiecare prilej pentru a
evita responsabilitatea. Acum ea cæuta ocazii sæ fie de ajutor. Dumnezeu o învæﬂa
sæ zboare cu adeværat deasupra imboldurilor firii sale pæmânteøti. Ea se folosea
de orice ocazie pentru a face binele, øi nu ræul.
Puﬂin cât de puﬂin Oana cea Oportunistæ învæﬂa cum poate fi Hristos un
Dumnezeu personal. Ea descoperi cæ El este interesat de fiecare detaliu al vieﬂii
sale øi este dornic sæ fie Învæﬂætorul ei personal.† Experienﬂa sa demonstreazæ
modul în care se dezvoltæ un caracter adeværat – o alegere, pas cu pas, prin
Hristos. Prin aceastæ experienﬂæ zilnicæ, caracterul lui Hristos devenea al ei.
Depinde de mine
Urmætorul pas pe care a trebuit sæ-l facæ Oana a fost acela de a-øi lua timp de
studiu personal. Ea începu sæ petreacæ treizeci de minute pe zi în studiu øi
rugæciune; curând, a mærit acel timp la o oræ. Viaﬂa de acasæ era mai puﬂin veselæ
* Psalmi 25:12
† Ioan 6:45
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øi idealæ. Oana îøi dorea sæ fie una fericitæ, la fel ca øi cæminul familiei Hohnberger
øi dorea sæ depunæ un efort sporit pentru a vedea ce se va întâmpla. Aøa cæ, atunci
când mama ei, care tindea sæ fie fanaticæ, îi propuse sæ petreacæ douæ ore øi jumætate
zilnic pentru studiu personal, Oana acceptæ cu voioøie provocarea. Ea credea cæ
lucrul acesta ar schimba familia ei. Ceea ce urmærea ea, oricum, nu era atât
cantitatea de timp petrecutæ în studiu care sæ-i transforme viaﬂa, ci mai degrabæ
predarea øi aplicarea a ceea ce învæﬂa sub îndrumarea unui Mântuitor personal.
Spre mâhnirea Oanei, situaﬂia de acasæ nu s-a schimbat în bine. Pærinﬂii ei
încæ purtau moøtenirea unei educaﬂii nefericite. Deøi le-au pus la dispoziﬂie copiilor
lor un cæmin mai bun decât cel de care avuseseræ ei parte, se aflau departe de
planul lui Dumnezeu. Cearta øi conflictul erau ceva comun. Tatæl nu era dispus
sæ-øi schimbe personalitatea agitatæ, dominatoare øi înjositoare. Mama era
impulsivæ øi, în timp ce era mai afectuoasæ fizic decât soﬂul ei, ea domina øi
înjosea din punct de vedere emoﬂional. Oana simﬂea cæ n-ar putea sæ o mulﬂumeascæ
pe mama ei – oricât de mult ar fi încercat. Se stræduia din ræsputeri sæ fie
desævârøitæ, dar încæ nu putea obﬂine un “foarte bine” – ci doar idei de îmbunætæﬂire.
Pærinﬂii Oanei au înfæptuit multe reforme exterioare, încercând sæ facæ familia
sæ devinæ ceea ce trebuia sæ fie, însæ ei nu s-au preocupat de interior – singurul
lucru care ar fi schimbat în mod evident atmosfera cæminului lor! Nici o schimbare
exterioaræ nu poate înlocui necesitatea de a înfrunta vechile obiceiuri de a gândi,
simﬂi øi relaﬂiona, care se aflau înrædæcinate în stræfundul inimii. Atât timp cât
aceste probleme nu sunt conøtientizate, înfruntate øi rezolvate prin conducerea
lui Hristos, ele vor continua sæ stæpâneascæ viaﬂa.
Asta se petrecea în familia Oanei. Religia fariseilor guverna. Ei urmæreau sæ
obﬂinæ aprobarea lui Dumnezeu øi sæ gæseascæ pace prin reforme de exterior.
Mutându-se la ﬂaræ øi construind o casæ împreunæ nu au fæcut decât sæ
sporeascæ conflictul øi durerea inimii. Au adoptat extreme în dietæ øi îmbræcæminte;
programul lor de studiu le impunea sæ se scoale la trei dimineaﬂa, indiferent la ce
oræ se culcau. Acest fapt a cauzat numeroase dificultæﬂi emoﬂionale, fizice øi
relaﬂionale. Starea de sænætate precaræ øi nesiguranﬂa se regæseau din plin. În timp
ce pærinﬂii se îndepærtau din ce în ce mai mult, cele douæ surori se apropiau din ce
în ce mai mult. Singura lor stabilitate, în afaræ de Hristos, era relaﬂia lor una cu
cealaltæ.
Oana cea Oportunistæ creøtea lent în experienﬂa sa de lepædare se sine. Viaﬂa
ei pærea aøa de dificilæ – plinæ de aøteptæri excesive, interminabile. Orele sale de
studiu doar îi ofereau mai multe informaﬂii pe care nu øtia cum sæ le aplice, aceasta
ducând la un adânc sentiment de vinæ. Toate reformele exterioare la care participa
împreunæ cu familia ei nu îi aducea deloc pace læuntricæ øi nicio schimbare durabilæ
în nefericitul ei cæmin. Chiar a încercat sæ se boteze din nou.
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Unde eøti Tu, Doamne?, plânse ea. Vreau sæ plec de aici. Cæminul meu este
talmeø-balmeø. Pærinﬂii mei se ceartæ în mod regulat. Fac tot ceea ce îmi spun sæ
fac øi tot mæ simt subjugatæ. Scoate-mæ de aici – Te rog!
“Oana, nu te pot elibera din aceastæ situaﬂie pânæ când nu vei fi mulﬂumitæ
øi nu vei învæﬂa sæ apreciezi binecuvântærile pe care le ai aici.”
Tu nu vrei sæ mæ ard, nu-i aøa? Aø putea særi din tigaia încinsæ direct în foc,
øi nici asta nu ar fi bine pentru mine! Atunci va trebui sæ-mi schimbi gândurile øi
sentimentele în cæmin, aøa cum ai fæcut-o øi în alte pærﬂi ale vieﬂii mele. Îﬂi dau
permisiunea sæ lucrezi în mine.
În urmætorii ani, Oana a trecut prin multe probe. A început sæ înveﬂe cum sæ
nu fie de acord cu pærinﬂii ei în mod respectuos, atunci când aøteptærile lor o
fæceau sæ nu mai fie în stare sæ asculte de Dumnezeu. Øi-a gæsit pacea în mijlocul
cæminului ei nefericit, acceptând sæ facæ voia lui Dumnezeu în fiecare situaﬂie în
care se afla. Chiar a ajuns sæ aprecieze binecuvântærile pe care i le oferea cæminul
ei.
Pæøind pe cont propriu
Apoi i s-a oferit posibilitatea sæ meargæ la o øcoalæ creøtinæ departe de casæ.
Deøi cæuta numai evadarea, înﬂelese cæ acesta era urmætorul pas în planul lui
Dumnezeu pentru ea. Experienﬂa sa la øcoalæ a învæﬂat-o câteva lecﬂii foarte
valoroase øi dificile, în ce priveøte decizia a-L urma pe Dumnezeu, øi nu pe oameni.
La vârsta de 19 ani, Oana a început sæ lucreze ca dædacæ. Træind în casele
altor oameni, s-a bizuit pe Dumnezeu ca Pærinte al ei. Responsabilitatea era de
acum bine înrædæcinatæ, astfel încât Dumnezeu a început sæ abordeze alte zone
emoﬂionale slabe. Insuficienﬂele øi tehnicile greøite de rezolvare a problemelor
au fost înlocuite cu gânduri curate øi cæi mai bune. În timp ce ea conlucra cu
Dumnezeu, emoﬂiile puternice care o torturaseræ øi o slæbiseræ atâta timp dispæruræ.
Øi-a înfruntat temerile alæturi de Isus, iar El i-a dat încredere în abilitatea Sa de a
aduce eliberare emoﬂionalæ prin fiecare alegere.
Ea crescuse cu ideea cæ nu are nicio valoare. Dumnezeu, cu ajutorul unor
prieteni dragi, a sædit în ea adeværul cæ ea era de nepreﬂuit. A început sæ se dezvolte
într-o foarte competentæ, energicæ øi îndemânaticæ dædacæ.
Apoi Dumnezeu i-a provocat nehotærârea. Personalitæﬂile puternice ale
pærinﬂilor ei îi înæbuøiseræ personalitatea øi ea se temea sæ gândeascæ diferit de
cei din jurul sæu. Pentru a evita conflictul, îi întreba pe oamenii la care lucra ce
credeau ei øi era de acord cu ei mai mereu. Dumnezeu a început sæ o înveﬂe niøte
metode mai bune de relaﬂionare. Ea a învæﬂat cæ este posibil sæ nu fii de acord cu
ceva øi totuøi sæ-ﬂi pæstrezi prietenia. În timp ce îøi compara trecutul cu manualul
lui Dumnezeu pentru relaﬂii de succes, ea încercæ metodele Lui øi gæsi o mare
libertate de a zbura precum un vultur.
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De la 19 pânæ la 21 de ani, Dumnezeu i-a provocat obiceiul de a generaliza –
evitând sæ vorbeascæ specific cu oamenii, de frica unui conflict. Acest obicei a
dezvoltat în ea convingerea cæ era ceva în neregulæ cu ea din cauza vieﬂii triste
din cæmin øi cæ a dezvælui aceasta cuiva ar fi fæcut-o sæ fie vulnerabilæ în faﬂa
respingerii. Dumnezeu i-a oferit niøte prieteni minunaﬂi, care o puteau ajuta sæ-øi
rezolve aceste probleme. Ea a devenit astfel o øi mai bunæ dædacæ. Acum ea
putea sæ fie mult mai precisæ în a le ajuta pe mame sæ-øi facæ un program de
alæptare precum øi sæ discute motivaﬂiile pentru care este bine acest lucru. Acum
putea sæ ofere aceste informaﬂii færæ sæ se simtæ respinsæ personal, dacæ cineva nu
i-ar fi acceptat informaﬂia.
Cu timpul, munca ei s-a extins, ajutând familiile în problemele de educare a
copiilor. Ea cæuta ca, prin cunoøtinﬂele ei, sæ ajungæ la inima copiilor øi sæ-i punæ
în contact cu Isus ca sæ gæseascæ puterea de a depæøi cæile greøite de a gândi øi
reacﬂiona. Ea preda aceste tehnici nu numai copiilor, dar øi pærinﬂilor. Asta s-a
dovedit a fi lucrarea pe care i-a dat-o Dumnezeu.
Pærinﬂii Oanei o disciplinaseræ, atunci când ea locuia acasæ, cu fariseismul
militant pe care ei îl îmbræﬂiøaseræ. Acum, mama sa dædea înapoi la multe dintre
reformele în ce priveøte dieta øi îmbræcæmintea, pe care le instituise acasæ. Dar
Oana cea Oportunistæ ajunse la un punct, în umblarea sa personalæ cu Dumnezeu,
în care putea sæ aleagæ singuræ cum sæ procedeze în fiecare domeniu al vieﬂii
sale. Ea gæsi plæcere în a se conforma viziunii echilibrate a lui Dumnezeu în ce
priveøte calea unui creøtin autentic. Chiar dacæ pærinﬂii ei îøi abandonaseræ
standardele, ea continua încæ sæ facæ ceea ce øtia cæ este bine. Nu printr-o atitudine
înjositoare faﬂæ de pærinﬂii ei, ci printr-o atitudine de libertate – libertatea de a-L
urma pe Dumnezeu øi de a avea o independenﬂæ realæ.
Oana cea Oportunistæ îøi alesese destinul, nu-i aøa? Pas cu pas, ea L-a urmat
pe Dumnezeu øi El a ales-o sæ fie a Lui. Cu fiecare alegere, ea a reuøit sæ saræ din
cuibul confortabil øi a început sæ zboare alæturi de Hristos. Când pærinﬂii ei nu
erau alæturi de ea, Isus era. El a devenit Tovaræøul ei permanent øi un Prieten
familiar. Øi-a curæﬂit gândurile øi sentimentele prin Dumnezeu øi coopera cu El
atunci când El îi provoca concepﬂiile greøite. Împreunæ cu El, ea a învæﬂat sæ
zboare.
Astæzi fiecare tânær are aceeaøi øansæ. Poﬂi sæ-ﬂi alegi un destin plin de succes,
indiferent de alegerile pærinﬂilor tæi. Poﬂi învæﬂa sæ zbori împreunæ cu Isus øi sæ-ﬂi
învingi toate defectele. Isus te va adopta în mod personal în familia Sa øi te va lua
în cuibul Sæu pentru a te învæﬂa sæ zbori deasupra imboldurilor pæcatului. Dacæ
pærinﬂii te însoﬂesc în asta, eøti cu adeværat binecuvântat. Dar dacæ nu, încæ Îl poﬂi
cæuta tu însuﬂi pe Dumnezeu øi îﬂi poﬂi alege destinul.
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ÎMBRÆﬁIØARE PENTRU CEI SINGURI
UN CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU MAMELE SINGURE
Tatæ, mamæ, øi tu îﬂi poﬂi alege destinul. Poﬂi alege sæ-L laøi pe Dumnezeu sæ
te înveﬂe cum sæ îﬂi învingi trecutul, slæbiciunile øi defectele. Øi tu, ai nevoie sæ
înveﬂi sæ zbori deasupra imboldurilor firii pæmânteøti. Ai nevoie de aceasta în
mod special ca pærinte singur øi mai ales dacæ soﬂul/soﬂia se opune eforturilor tale
de a-ﬂi educa copilul în Hristos. Când eøti constrâns sæ îﬂi pui copilul sæ oscileze
între partea conservatoare øi cea liberalæ a religiei – sau între a avea o religie øi a
nu avea – este o situaﬂie apæsætoare atât pentru tine cât øi pentru copilul tæu.
Calea cea mai bunæ prin care îﬂi poﬂi ajuta copiii øi adolescenﬂii este sæ le
oferi posibilitatea sæ-øi întæreascæ aripile în Hristos. Ei trebuie sæ cunoascæ în
mod personal cum sæ deosebeascæ vocea lui Dumnezeu de vocea firii pæmânteøti.
Ei au nevoie sæ le dovedeøti care sunt avantajele umblærii cu Hristos, øi nu care
este natura fireascæ. Meritæ sæ lupﬂi pentru libertate. Învaﬂæ-i pe tinerii tæi cæ existæ
un Dumnezeu personal care este alæturi de ei, chiar atunci când tu nu eøti. Cere
protecﬂia Sa asupra copilului tæu, atunci când este supus unor influenﬂe opuse.
Învaﬂæ-ﬂi tânærul cum sæ-L urmeze pe Dumnezeu în lucruri practice, aøa cum a
învæﬂat øi Oana cea Oportunistæ. Atunci ei pot dobândi o adeværatæ libertate în
a-L urma pe Dumnezeu, chiar dacæ trebuie sæ o facæ singuri. Ajutæ-i sæ-L descopere
pe adeværatul Dumnezeu, care îi poate face în stare sæ aleagæ.*

Matthew, la 14 ani,
spælând vasele cu
plæcere.

* Deuteronom 30:19
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Cæci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al pæcii.
– 1 Corinteni 14:33
Ziua nunﬂii a apus strælucitoare øi glorioasæ – perfectæ pentru evenimentul
important care fusese planificat de aproape un an! Neînsemnata Nora, acum de
20 de ani, încerca sæ se relaxeze în timp ce se cufunda în soarele dimineﬂii, savurând
profund aerul mirositor al verii. Trecu în revistæ în mintea ei toate festivitæﬂile
multiple care se aflau în derulare.
Tocmai se întorsese de la micul dejun la care luaseræ parte toﬂi participanﬂii
la nuntæ. Marea capelæ a colegiului tocmai era umplutæ cu flori, verdeaﬂæ, panglici
øi lumânæri. Organistul, pianistul, harpistul, cvintetul de suflætori, clavecinistul
øi soliøtii erau bine pregætiﬂi sæ interpreteze aranjamentul muzical special,
orchestrat doar pentru aceastæ nuntæ specialæ. Cel mai bun fotograf din zonæ
fusese angajat sæ înregistreze permanent evenimentele acelei zile – prin fotografii
øi video – øi acum acesta sosea øi se pregætea pentru aceastæ zi.
Alﬂi prieteni erau ocupaﬂi cu pregætirea munﬂilor de mâncare de la recepﬂie.
Mama Norei lucrase timp de multe luni pentru a umple congelatorul cu tot felul
de bunætæﬂi, special pentru aceastæ zi. În jur de cinci sute de invitaﬂi erau aøteptaﬂi
– unii cælætoreau de la mile depærtare pentru a fi prezenﬂi la acea ocazie.
Rochia ei în falduri aøtepta cu dantela-i perfectæ acel moment unic în viaﬂæ,
în timp ce cinci domniøoare de onoare fæceau chiar acum ultimele retuøuri la
rochiile lor bleu în falduri. Îøi putea imagina cum arætau lângæ smochingurile
albastru închis ale mirelui øi ale celor cinci cavaleri de onoare. Fetiﬂa care purta
florile øi bæiatul care ducea Biblia erau pregætiﬂi sæ arate øi sæ joace perfect rolurile
lor, în timp ce cele douæ veriøoare ale sale, în rochii lungi bleu cu alb, trebuiau sæ
aprindæ multele lumânæri.
Øezând acolo în lumina soarelui, Nora øtia cæ trebuia sæ fie emoﬂionatæ, dar o
confuzie familiaræ îi cuprindea inima. Ceva nu era chiar în ordine.
Gândurile sale neliniøtite continuau sæ repete acea searæ, când, la lumina
lunii, mirele ei a cerut-o în cæsætorie. În orice caz, când el i-a pus întrebarea
magicæ: “Vrei sæ te cæsætoreøti cu mine?”, ea øtia cæ ar fi trebuit sæ spunæ nu. Dar
nu putut sæ se adune øi sæ o spunæ – cuvintele i se împotmoleau în gât. Peﬂitorul ei
interpretæ ezitarea ei ca un extaz care-i taie respiraﬂia, un da nepronunﬂat. Øi astfel,
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logodna lor începu. Ea îøi jucase bine rolul pe care simﬂea cæ se cerea sæ-l joace,
în timp ce încerca sæ aducæ la tæcere temerile ce apæreau adesea cu privire la
relaﬂia lor. În mod sigur, o datæ cu cæsætoria lor, el ar începe sæ o iubeascæ cu
adeværat.
Acum, îngrijorarea pusese din nou stæpânire pe inima ei – chiar mai deranjant
decât înainte. Lacrimile îi izvorau din ochi, în timp ce trecea în revistæ tratamentul
înjositor chiar din acea dimineaﬂæ, la micul-dejun special de dinaintea nunﬂii.
Ceva înæuntrul ei îi spunea: Fugi! Fugi acum înainte de a fi prea târziu! Pærinﬂii
tæi te vor ajuta, doar sæ le spui!
Chiar atunci, uøa dinspre curte se deschise øi mama Norei ieøi. Faﬂa ei
zâmbitoare se întunecæ când bægæ de seamæ lacrimile fiicei sale. “Nora, ce s-a
întâmplat?”
Nora nu pærea sæ-øi gæseascæ cuvintele pentru a-øi exprima îndoielile.
Mama continuæ. “Nora, dacæ nu vrei sæ te cæsætoreøti cu el, nu trebuie sæ o
faci. Nu conteazæ cæ am cheltuit atâﬂia bani. Tatæl tæu øi cu mine te vom ajuta.
Spune numai un cuvânt.”
Dar atunci, imaginea familiaræ se contura în faﬂa lui Nora – marile speranﬂe
ale acestei nunﬂi. Mirele ei øi familia lui, rudele øi prietenii ei, toﬂi muzicienii,
fotografii, florarii, furnizorii de alimente, toﬂi banii care fuseseræ cheltuiﬂi, toate
planurile cu privire la viitorul ei de a lucra ca asistent medical pentru a-øi susﬂine
soﬂul la medicinæ. Cum ar fi putut sæ-i dezamægeascæ pe toﬂi?
Simﬂindu-se prinsæ în ceaﬂa aøteptærilor celor din jur, ea îøi calmæ neliniøtea,
se cæsætori cu bærbatul cæruia îi fusese prea fricæ sæ-i spunæ “nu” øi intræ într-o
cæsnicie plinæ de abuz fizic, verbal øi emoﬂional. Øapte ani øi jumætate mai târziu,
dupæ pierderea unui copil øi naøterea altuia, cæsnicia ei sfârøi într-un divorﬂ urât.
Naufragiind printre stânci
Nora era asemenea unui vultur aflat în aer cu aripile întinse, lipsit însæ de
lecﬂiile de zbor adecvate, cum ar fi sæ-L cunoøti øi sæ-L urmezi pe Isus. Ea încercase
cu disperare sæ dea singuræ din aripi, însæ nu era în stare sæ opreascæ o præbuøire
cætre stâncile înfrângerii øi ale divorﬂului. Nevoile neîmplinite øi educaﬂia precaræ
au adus-o cætre aceastæ situaﬂie deloc de invidiat. Te afli øi tu în aceeaøi situaﬂie?
Odatæ ajunsæ pe stânci, Nora se zbætu sæ-øi ia din nou zborul, crezând acum
cæ era o persoanæ nevrednicæ. Læsându-se pradæ unei neliniøti ce o fræmânta mereu,
ea se trezi dintr-odatæ neajutoratæ øi neputând sæ reziste avansurilor unui bærbat
care pærea sæ-i ofere atenﬂia, dragostea øi acceptarea pe care le aøtepta cu atâta
neræbdare. Din nou, atunci când i se propuse sæ se cæsætoreascæ, cuvântul nu
ræmase undeva în gât øi ezitarea ei a fost consideratæ da. Prinsæ în ceaﬂa dorinﬂei
de a fi lângæ un bærbat care sæ o iubeascæ, ea se cæsætori cu acest om la mai puﬂin
de trei luni de la pronunﬂarea sentinﬂei finale de divorﬂ. Se aøtepta ca bucuria sæ
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înceapæ. În loc de aceasta, ea înﬂelese curând cæ nu fæcuse decât sæ saræ din lac în
puﬂ. Cu toate cæ abuzul fizic nu mai era prezent, cel mintal øi emoﬂional era un
lucru obiønuit. Nora era îngrozitæ. Se simﬂea din nou prinsæ în cursæ prin hotærârea
ei neînﬂeleaptæ. Durerea sufleteascæ dinæuntrul ei era aproape copleøitoare, însæ
ea nu avea nicio idee cu privire la modul în care sæ-i facæ faﬂæ. Øi nici nu deﬂinea
vreun instrument prin care sæ-øi cunoascæ propriile limite. Ea nu cunoøtea un
Dumnezeu personal care sæ o înveﬂe øi sæ o îndrume pe o cale mai bunæ. În schimb,
utiliza cel mai bun instrument de rezolvare a problemelor de care dispunea –
spiritul de conciliere øi de îndeplinire a sarcinilor.
Acceptæ iresponsabilitatea celui de al doilea soﬂ al ei øi fæcu tot posibilul sæ
ducæ în familie atât poverile lui, cât øi pe ale ei, precum øi vindecarea rænilor
emoﬂionale pricinuite de ieøirile sale. Ea câøtiga un salariu bun lucrând ca asistentæ
medicalæ la domiciliu øi se îngrijea de curæﬂat, gætit, spælat, cumpæræturi øi evidenﬂa
cheltuielilor. Avea grijæ de fiul ei øi ræspundea de vizitarea noului ei fiu vitreg.
La bisericæ, deveni foarte activæ ca pianistæ øi responsabilæ cu lucrarea personalæ.
A condus o campanie activæ de distribuire de publicaﬂii creøtine, a condus clase
de gætit øi a adunat fonduri pentru diverse proiecte creøtine. Dæduse de asemenea
dovadæ de un interes profund faﬂæ de declinul spiritual din bisericæ øi faﬂæ de
problemele actuale grave. Faptul cæ era conservatoare øi perseverentæ i-a conferit
imaginea unei fiinﬂe foarte religioase.
Cu toate acestea, durerea dinæuntrul ei nu fæcea decât sæ se intensifice.
Sentimentul cæ era respinsæ se întrezærea în ciuda tuturor stræduinﬂelor øi acﬂiunilor
sale. Neînsemnata Nora træise toatæ viaﬂa în neliniøte. Aceasta îi hrænise felul
docil de a relaﬂiona cu ceilalﬂi, de a-øi asuma responsabilitæﬂi în dreptul altora, de
a nu fi în stare sæ spunæ “nu” atunci când trebuia sæ facæ acest lucru, øi aceasta o
fæcu sæ devinæ captiva relaﬂiilor destructive. Nu s-a simﬂit vrednicæ de græjdarii
care o curtaseræ în facultate. Nora crezuse o minciunæ, infiltratæ în mintea ei din
copilærie, øi anume cæ ea nu are nicio valoare, cæ ea nu e binevenitæ pe lumea
asta. Se simﬂea adesea vinovatæ cæ fæcea umbræ pæmântului øi cæ cheltuia o parte
din resurse pentru a-øi menﬂine viaﬂa. Unde ar fi putut gæsi scæpare? Trebuia sæ
încerce mai din greu, sæ acﬂioneze øi mai bine øi sæ se supunæ øi mai docil.
Cu toate acestea, gândurile, sentimentele øi emoﬂiile pe care încercase atât
de mult sæ le evite nu dispæreau. Dimpotrivæ, ele deveneau mai presante. Neliniøtea
sa profundæ se declanøa de fiecare datæ când se afla în preajma unei alte femei
care îi pærea a fi mai atrægætoare decât ea. În mintea ei, Neînsemnata Nora devenea
pur øi simplu o patæ færæ contur øi lipsitæ de inteligenﬂæ – neînstare sæ priveascæ pe
cineva în ochi sau sæ vorbeascæ în mod normal. Apoi mecanismele de supravieﬂuire
reacﬂionau. Se læsa pradæ resentimentelor, geloziei, invidiei øi amæræciunii. Îøi
trata propriul soﬂ atât cu o ræcealæ de gheaﬂæ cât øi cu o furie aprinsæ. Aceste
episoade erau urmate de o deznædejde øi o disperare adâncæ. Trebuia sæ încerce
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mai mult pentru a fi la înælﬂime, pentru a acﬂiona øi a calma aceste situaﬂii
conflictuale.
Dacæ ar fi fost cumva posibil sæ nu vadæ nici o altæ femeie atractivæ sau
mæcar sæ nu se gândeascæ la una sau dacæ ar fi putut sæ-l împiedice pe soﬂul ei sæ
vadæ vreuna vreodatæ, atunci ar fi fost bine pentru ea. Însæ este imposibil sæ deﬂii
controlul asupra circumstanﬂelor exterioare, astfel cæ nu putem realiza ceea ce
dorim.
De ce?
De ce i s-a întâmplat acest lucru Norei? Niciunul dintre cei care au cunoscut-o
în anii copilæriei øi ai adolescenﬂei sale nu ar fi prezis atâtea lupte. Era talentatæ øi
împlinitæ øi se bucurase de multe avantaje.
Pærinﬂii îi oferiseræ mult mai mult decât primiseræ la rândul lor de la pærinﬂi.
Au locuit într-o casæ confortabilæ într-o aøezare de ﬂaræ, având la dispoziﬂie spre
a explora mile întregi de dealuri împædurite øi canioane. I-a fost asiguratæ o
educaﬂie creøtinæ costisitoare – de la øcoala generalæ la facultate. Ani întregi de
lecﬂii foarte scumpe de muzicæ i-au încurajat lupta pentru perfecﬂiune ca pianist
øi solist. Experienﬂa misionaræ din Noua Guinee øi Africa i-a furnizat un bogat
bagaj de cunoøtinﬂe transculturale, în vreme ce o implicare intensæ în programele
bisericii øi la evenimentele comunitare i-a întipærit principiul slujirii pentru ceilalﬂi.
O serie întreagæ de prieteni øi de activitæﬂi folositoare i-au asigurat o viaﬂæ socialæ
superioaræ. Interesantele vacanﬂe ale familiei împreunæ cu prietenii i-au creat
amintiri frumoase – explorarea unor locuri cum ar fi Death Valley, Grand Canyon,
Yosemite, Baja, California øi Munﬂii Sierra Nevada. Vacanﬂele din timpul anului
cuprindeau camping, urcuø, înot, schi nautic øi schi.
Neînsemnata Nora nu fæcuse niciodatæ parte din categoria tinerilor îndræzneﬂi
sau ræzvrætiﬂi, despre care oamenii “øtiu” cæ pun ceva la cale. Ea îøi iubea pærinﬂii
øi profesorii øi asculta de sfaturile lor. Era harnicæ, o persoanæ pe care puteai sæ te
bizui øi dornicæ sæ le facæ pe plac celor pentru care lucra. Era o elevæ de nota 10
øi terminase colegiul cu specializarea de asistentæ medicalæ. Îøi iubea biserica øi
Biblia øi îøi dezvoltase talentele pentru binecuvântarea altora.
Ce lipsea din antrenamentul ei? De ce era ea atât de predispusæ la relaﬂii care
aproape îi schimbaseræ viaﬂa? De ce nu era pregætitæ sæ ia decizii în ce priveøte un
zbor plin de succes?
Cheia pentru a o înﬂelege pe Nora se gæseøte în 1 Samuel 16:7: “Omul se uitæ
la ceea ce izbeøte ochii, dar Domnul se uitæ la inimæ.” Nimeni din cercul Norei
nu examinase ce era dincolo de suprafaﬂæ, pentru a vedea care era de fapt motivaﬂia
comportamentului ei bun. Pærinﬂii ei nu øtiau sæ discute despre sentimente øi
gânduri profunde øi procesele asociate lor. Nora credea cæ este ceva în neregulæ
cu ea pentru cæ avea emoﬂii.
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Cât de adesea îi neglijæm pe tinerii liniøtiﬂi, bine dispuøi øi docili? Avem
impresia cæ totul este bine pentru cæ aøa pare din exterior. Dar Dumnezeu se uitæ
la inimæ øi înﬂelege lipsa unei relaﬂii esenﬂiale cu El la nivelul gândurilor øi
sentimentelor. Spre deosebire de mulﬂi pærinﬂi, Dumnezeu nu este mulﬂumit numai
cu un comportament exterior bun. Comportamentul bun poate sæ fie doar o rutinæ
de fariseu. Pe El îl preocupæ motivaﬂia noastræ. Noi, ca pærinﬂi, trebuie sæ ne
concentræm asupra aceluiaøi lucru. Trebuie sæ ne interesæm cu atenﬂie: De ce se
comportæ în acest fel adolescentul meu?
Un lucru indispensabil
Isus i-a spus Martei, în conversaﬂia pe care a avut-o cu ea cu mulﬂi ani în
urmæ, cæ “un singur lucru trebuie.”* Nimic nu poate înlocui acel lucru
indispensabil. El oferæ temelia siguræ pe care se pot înælﬂa toate celelalte lucruri
bune. Toate celelalte lucruri bune cu care ne putem aproviziona nu pot niciodatæ
sæ înlocuiascæ acest lucru esenﬂial øi nu putem ascunde aceastæ lipsæ.
Acel lucru indispensabil este sæ stai la picioarele lui Isus øi sæ înveﬂi de la El.
Asta înseamnæ cu mult mai mult decât obﬂinerea de cunoøtinﬂe intelectuale.
Înseamnæ sæ-ﬂi deschizi inima în întregime lui Isus, sæ-I permiﬂi sæ caute øi sæ
scoatæ la ivealæ motivele ascunse, sæ demaøte gândurile înøelætoare øi sæ le
înlocuiascæ cu adeværul, sæ-Øi croiascæ drum prin emoﬂiile sensibile øi sæ hræneascæ
adeværatele nevoi din interior. Cum poate o persoanæ sæ înveﬂe sæ facæ asta?
Comunicarea liberæ øi deschisæ între pærinﬂi øi copii este esenﬂialæ. Dacæ un
tânær nu se simte în siguranﬂæ sæ-øi deschidæ inima în faﬂa pærinﬂilor sæi, va fi mult
mai dificil pentru el sæ înﬂeleagæ cum sæ facæ acest lucru cu Dumnezeu. Dar când
un pærinte înﬂelege modul de a pætrunde mai profund în inima copilului, îl poate
ajuta sæ identifice lucrul care îl tulburæ øi îl poate îndruma cætre Hristos pentru a
afla ræspunsuri reale, pentru însuøirea unor tehnici corecte de rezolvare a
problemelor, pentru o inimæ schimbatæ – atunci acel tânær poate gæsi libertatea în
adâncul fiinﬂei sale.
Abia atunci când Neînsemnata Nora a ajuns la 30 de ani a început sæ înﬂeleagæ
ce reprezenta “acel lucru indispensabil”. Singurul ingredient important care ar fi
schimbat totul în viaﬂa ei ar fi fost sæ-L cunoascæ øi sæ aparﬂinæ unui Dumnezeu
personal, care ar fi putut sæ-i cælæuzeascæ gândurile øi sentimentele øi ar fi ajutat-o
sæ-øi schimbe concepﬂiile greøite despre viaﬂæ. Nora avea impresia cæ-L cunoøtea
pe Dumnezeu. Întreaga ei viaﬂæ era construitæ pe religia ei øi se considera un
creøtin superior. Nu øi-a dat seama cæ, deøi øtia multe despre Dumnezeu, ea nu-L
cunoøtea pe Dumnezeu, pânæ când nu a ajuns într-un loc liniøtit la ﬂaræ, departe
de principalele artere ale vieﬂii, cu câteva resurse umane pe lângæ ea!
* Luca 10:42
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Liniøtea peisajului a înfiorat-o la început – dar apoi a fæcut-o sæ se alarmeze.
Lumea trecea pe lângæ ea øi nimænui nu îi era dor de ea. Ea urma sæ fie îngropatæ
în uitare! Nu era de folos! Nu mai putea sæ-øi paralizeze durerea cu activitæﬂi.
Toate vocile puternice ale speranﬂei erau tæcute, øi liniøtea era aproape copleøitoare.
Apoi a început sæ discearnæ o Voce înceatæ chemându-i inima cu blândeﬂe. În
timp ce asculta, øi-a dat seama cæ acea Voce fusese acolo de la început. Fusese
înecatæ de vocile mai persistente care o înconjurau.
În timp ce-øi deschidea inima faﬂæ de El, ea percepu Duhul Sæu în aerul care
fæcea sæ foøneascæ brazii. Simﬂi cældura Sa în razele tæcute ale soarelui. Examinæ
lecﬂiile Sale în micile creaturi care îi frecventau curtea. Chiar mai mult, începu sæ
înﬂeleagæ grija Lui pentru ea prin atenﬂia cu care vedea cum El îi dæruieøte florile
simple de pe marginea drumului. A învæﬂat de la micile seminﬂe pe care le-a
plantat în gradina ei despre viaﬂa ascunsæ în Hristos.
Timpul ei liniøtit a devenit o minæ de aur pentru a-øi cæuta sufletul, a descoperi
øi testa presupunerile ei de mult pæstrate, a se dezvæﬂa de vechile cæi øi a învæﬂa
unele noi. În timp ce studia standardul lui Dumnezeu pentru caracter, ea a început
sæ-øi dea seama cât de mult se îndepærtase de ﬂintæ. Era evident cæ Dumnezeu
dorea adeværul în interior, nu doar o rutinæ exterioaræ corectæ. Øi-a dat seama de
neputinﬂa ei totalæ de a rupe cætuøele ce o legau de sentimentele, gândurile øi
manifestærile ce trædau inutilitate øi nesiguranﬂæ. Ruøinea øi remuøcarea au
intensificat cæutarea ei disperatæ dupæ o soluﬂie.
Cam în aceastæ perioadæ, ea a început sæ memoreze Psalmul 139. Pe mæsuræ
ce medita la gândurile pe care se stræduia sæ le memoreze, îi deveni dintr-o datæ
foarte limpede faptul cæ putea sæ se deschidæ færæ teamæ înaintea lui Dumnezeu –
sæ recunoascæ faﬂæ de El øi faﬂæ de ea însæøi ceea ce era sau nu era. Ea descoperi
cæ, în loc sæ se stræduiascæ sæ se ridice deasupra situaﬂiei sale depæøite, ar fi putut
mai degrabæ sæ se lase cufundatæ în braﬂele unui Mântuitor iubitor. Ea descoperi
acest sentiment de uøurare tocmai la gândul cæ nu mai trebuia sæ facæ faﬂæ singuræ
abisului nevredniciei. Dumnezeu o iubea øi o accepta aøa cum era øi o asigura de
faptul cæ El era alæturi de ea pentru a o ajuta. El îi spuse: “Pe cel ce vine la Mine,
nu-l voi izgoni afaræ.”* Pentru prima datæ în viaﬂa ei, a început sæ aibæ un sentiment
de apartenenﬂæ øi siguranﬂæ.
Dumnezeu a devenit o prezenﬂæ realæ pentru ea – nu doar o persoanæ distantæ,
importantæ, ci un Prieten, un Mântuitor, un Domn, un Tatæ, øi un Mire ceresc. El
dorea sæ o ajute în privinﬂa emoﬂiilor, sentimentelor øi gândurilor ei greøite. Viaﬂa
øi caracterul ei au început sæ se schimbe din interior.
Profunda sa nesiguranﬂæ încæ se resimﬂea øi ea începu sæ observe cât de
nepotrivit era acest sentiment cu un caracter creøtin, dar øi cât de neajutoratæ era
ea în ce priveøte rezolvarea acestei probleme. Ar fi putut sæ-øi schimbe mai degrabæ
* Ioan 6:37
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culoarea pielii decât sæ-øi schimbe gândurile, sentimentele sau reacﬂiile. Desigur
cæ ar fi putut sæ le biruie pentru un timp sau chiar sæ le dea frâu liber pentru ca
apoi sæ se poatæ simﬂi mai bine pe moment, dar ea nu era în stare sæ le biruie pe o
perioadæ mai lungæ.
Descurcând încurcæturile
Apoi Dumnezeu a început sæ desfacæ legæturile ascunse ale gândurilor care o
ﬂinuseræ legatæ pe Nora tot timpul vieﬂii; El îi descoperi cæ, în ciuda faptului cæ
pretindea sæ onoreze Legea Sa, ea cælca în mod consecvent atât primele, cât øi
celelalte precepte ale ei. Dumnezeu dorea sæ o ajute la nivelul gândurilor ei,
deoarece atunci când gândurile sunt corectate, aceste vor duce, în timp, la
corectarea sentimentelor øi a comportamentului exterior greøit prin putere Sa, øi
nu prin puterea ei.
Ea a început sæ observe cæ prima poruncæ, “Sæ nu ai alﬂi dumnezei afaræ de
Mine”*, însemna sæ-I permitæ lui Dumnezeu sæ preia conducerea vieﬂii ei. Ea
crezuse dintotdeauna cæ Dumnezeu era prea ocupat cu lucruri mai importante
decât sæ se implice în viaﬂa ei. În acest fel, ea înlocuise îndrumarea lui Dumnezeu
cu aøteptærile celor din jur. Apoi a încercat sæ împlineascæ acele aøteptæri prin
propriile sale puteri, despærﬂitæ de Dumnezeu. Devenise o persoanæ care doar
încerca sæ fie pe placul celorlalﬂi. Cu cât îi mulﬂumea mai mult pe cei din jur, cu
atât se simﬂea mai împæcatæ cu sine. Øi cu cât îi deranja mai mult pe ceilalﬂi, cu
atât se simﬂea mai neliniøtitæ.
O mare înseninare se produse în viaﬂa ei în momentul în care realizæ faptul
cæ Isus nu se stræduia sæ le fie altora pe plac. De fapt, oamenii din jurul Sæu L-au
înﬂeles adesea greøit øi erau nemulﬂumiﬂi de El. Isus lucrase pentru a fi o
binecuvântare pentru cei din jurul Sæu. Dar El træise pentru a fi pe placul unei
singure Persoane: Tatæl Sæu. A fi o binecuvântare pentru ceilalﬂi nu înseamnæ
întotdeauna a le fi pe plac.
Isus îi spuse Norei: “Tu duci o povaræ foarte grea – un jug neplæcut. Acesta
este fæcut de om, dar tu nu trebuie sæ-l mai duci. De-acum înainte, tu nu trebuie
sæ mai încerci sæ fii pe placul niciunei alte persoane în afaræ de Mine. Lasæ în
grija Mea sarcina de a pune în ordine viaﬂa ta – începând cu liniile generale de
direcﬂie øi pânæ la cele mai mici detalii. Atunci când cineva se aøteptæ sæ faci
ceva, nu trebuie sæ faci neapærat întocmai. Aøteaptæ pânæ când ai verificat acel
lucru împreunæ cu Mine øi pânæ când eøti siguræ de modul în care Eu doresc sæ
reacﬂionezi.”
Nora a acceptat invitaﬂia lui Hristos øi, deøi nu i-a fost deloc uøor, a învæﬂat,
prin Hristos, cum øi când sæ refuze în mod elegant. Dumnezeu a început sæ-i
fræmânte mintea cu privire la lucrurile care sunt esenﬂiale øi cele care nu sunt atât
* Exodul 20:3
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de urgente. Ea a descoperit cæ adesea lucrurile urgente alungæ ceea ce este esenﬂial
– acel “unic lucru de care are nevoie”. A decis cæ, dacæ ar fi sæ elimine vreodatæ
ceva din viaﬂa ei, atunci acesta nu va fi acel “unic lucru de care are nevoie” –
timpul personal petrecut la picioarele lui Isus øi experienﬂa de a învæﬂa sæ umble
øi sæ vorbeascæ cu El pe tot parcursul zilei! A început sæ gæseascæ pace, sens øi un
sentiment al controlului asupra vieﬂii sale prin puterea lui Hristos.
Apoi, Dumnezeu a început sæ-i descopere faptul cæ ea nu împlinea cea de-a
zecea poruncæ, “Sæ nu pofteøti.”*
Pofta înseamnæ pur øi simplu nemulﬂumire. Neînsemnata Nora tânjea sæ fie
valoroasæ. Øi ea credea cæ ar putea sæ obﬂinæ aceasta dacæ ar putea achiziﬂiona
câteva lucruri. Nu era mulﬂumitæ cu ceea ce Dumnezeu intenﬂionase sæ fie ca
persoanæ. Mintea sa adesea punea banda lui doar dacæ:
Dacæ aø fi mai înaltæ, mai suplæ, dacæ aø avea pærul mai închis la culoare øi
mai creﬂ, pielea mai finæ decât scoarﬂa copacilor …
Dacæ aø putea fi un pianist concertist øi dacæ aø putea sæ cânt într-o orchestræ
simfonicæ, aø fi cineva.
Dacæ aø avea o personalitate debordantæ, de care toﬂi sæ se simtæ atraøi …
Dacæ aø øti cum sæ mæ îmbrac pentru a impresiona mai mult …
Dacæ aø avea o maøinæ nouæ øi aø locui într-o casæ frumoasæ cu o grædinæ
perfect aranjatæ, aø fi respectatæ.
Dacæ aø putea obﬂine toate aceste lucruri, m-aø simﬂi valoroasæ øi aø putea fi
fericitæ øi mulﬂumitæ. Toﬂi ar întoarce privirea dupæ mine.
Treptat, Nora a început sæ recunoascæ faptul cæ aceste dorinﬂe læuntrice se
bazau pe minciunile diavolului. Ea a început sæ observe faptul cæ remediul pentru
lipsa ei de valoare, aøa cum o percepea ea, nu se baza pe nimic din ceea ce ea ar
putea fi, face sau avea, ci îøi avea sursa la Calvar. Atunci când Hristos a murit
pentru ea, El a fost Cel care a stabilit valoarea ei pentru eternitate, øi aceasta nu
este una negociabilæ.
Hristos este Cel care i s-a adresat: “Fæ astfel încât conversaﬂia ta sæ elimine
invidia; øi mulﬂumeøte-te cu ceea ce ai: cæci El a spus: ‘Nicidecum n-am sæ te
las, cu nici un chip nu te voi pæræsi.’ Aøa cæ putem zice plini de încredere: Domnul
este ajutorul meu, nu mæ voi teme: ce mi-ar putea face omul?”†
Nora observæ cæ Satana o condusese spre un miraj ce se destræma, în vreme
ce Hristos i-a oferit pacea øi mulﬂumirea prin însæøi prezenﬂa Sa plæcutæ. El este
Creatorul. El posedæ toate lucrurile. De aceea nu este nimic prea greu pentru El.
El îl iubeøte pe fiecare dintre noi chiar aøa cum este øi nu ne judecæ pentru lucrurile
pe care nu avem puterea sæ le schimbæm. Atunci când Nora s-a læsat în braﬂele lui
Dumnezeu, o povaræ grea i s-a luat de pe umeri. Isus o iubea aøa cum era! Putea
fi acum mulﬂumitæ.
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“Sæ nu pofteøti” înseamnæ sæ fii mulﬂumit aøa cum te-a creat Dumnezeu,
precum øi pentru prezenﬂa personalæ a lui Isus.
Nora observæ cum aceste douæ porunci – prima øi a zecea – se completau una
pe cealaltæ: Ea a væzut cæ, atunci când Dumnezeu domnea în inima ei, færæ îndoialæ
(prima poruncæ), ea avea totul. Ea putea fi mulﬂumitæ (porunca a zecea). Încrederea
în Dumnezeu a eliberat-o de robia vechilor cæræri.
La începutul acestui proces de învæﬂare, Nora nu era încæ pe deplin eliberatæ
de sentimentul sæu de nesiguranﬂæ. Împrejurærile pæreau sæ o arunce din nou în
abisul nevredniciei øi al temerii, øi se pærea cæ nu existæ nicio cale de scæpare.
Doamne, plângea ea, credeam cæ trebuie sæ fie o cale de ieøire, dar se pare
cæ nu existæ. Satana acﬂioneazæ butonul, øi – buum! – iatæ-mæ în groapæ, øi nu
øtiu cum am ajuns acolo. Mæ poﬂi ajuta, Doamne?
Porcul spinos dezgolit?
Curând, sosi ziua când se ivi o situaﬂie care acﬂionæ butonul nesiguranﬂei sale
– a fost greu! Nora se aøtepta sæ alunece rapid ca de obicei în acea groapæ
detestabilæ. În schimb, de data aceasta nu se întâmplæ nimic øi, în acel moment,
Dumnezeu îi vorbi inimii ei. “Copila mea, dacæ îﬂi doreøti sæ cooperezi cu Mine,
Eu pot scoate acest ﬂep urât al nesiguranﬂei din inima ta – cu tot cu rædæcinæ. Øi
în locul lui, Eu voi planta dragostea Mea. Vrei sæ-Mi permiﬂi sæ fac acest lucru?”
Pe Nora o trecu o transpiraﬂie rece. Øtia ce ar presupune acest lucru. Ar fi
însemnat sæ renunﬂe la toate mecanismele vechi de apærare – gelozia faﬂæ de alte
femei, obiceiul de gândi ræu øi resentimentele. Nu i-ar mai fi putut vorbi sarcastic
soﬂului ei, nici nu ar mai fi putut sæ-l acuze sau sæ încerce sæ-l controleze øi sæ-l
manipuleze. N-ar mai fi putut nici sæ se eschiveze. Însemna sæ lase toate acestea
deoparte øi, în schimb, sæ iubeascæ.
Se simﬂea ca un porc spinos care este rugat sæ renunﬂe la ﬂepii lui. Væ puteﬂi
imagina cât de vulnerabil s-ar simﬂi un porc spinos mergând dezgolit prin pædure?
Se simﬂea ca øi cum ar fi fost condamnatæ la moarte, la tæierea braﬂului drept sau
la scoaterea ochiului drept.
Cu toate acestea, Nora alese sæ cedeze øi sæ coopereze, deoarece descoperise
acel lucru care lipseøte – prinderea inimii de Isus – øi nu dorea sæ renunﬂe la aceasta.
Dacæ Isus ar fi alæturi de ea în aceastæ nouæ experienﬂæ, ar putea înfrunta orice.
Da, Doamne, poﬂi sæ-mi iei neliniøtea.
În mod uimitor, nu a murit! În schimb, inima i-a fost inundatæ de o pace
deosebitæ. Puﬂin mai târziu, oricum, vechiul mod de a gândi o næpædi din nou cu
putere. Cu ochii minﬂii ei øi-a væzut piciorul chiar pe marginea præpastiei de care
se temea øi a strigat la Dumnezeu sæ o salveze.
“Mergi øi ia acele cartonaøe din Scripturæ pe care le memorezi øi lipeøte-le
pe fereastra din bucætærie øi mediteazæ la ele atunci când øtergi podeaua.”
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Nora fæcu aøa, øi pacea reveni în inima ei.
Pe tot parcursul acelei zile, Nora trebui sæ facæ faﬂæ în mod repetat acelei
ameninﬂæri. Øi de fiecare datæ, Dumnezeu îi oferi ceva palpabil de fæcut pentru
a-i înlocui gândurile greøite cu unele corecte – sæ citeze din Scripturæ, sæ cânte,
sæ asculte casete cu predici, sæ-i ajute pe alﬂii sau sæ cureﬂe prin casæ. Ceea ce era
amuzant era faptul cæ Nora încercase toate aceste lucruri înainte øi nu o salvaseræ
de præpastia nesiguranﬂei øi disperærii. De data aceasta, diferenﬂa consta, dupæ
cum îøi dædu seama, în acel “singur lucru care lipsea” – prezenﬂa lui Isus. Atunci
când L-a læsat pe El sæ preia conducerea bætæliei øi a depins de El pentru cælæuzire,
supunerea ei I-a dat permisiunea sæ o spele de tot ceea ce era ræu înæuntrul ei.
Mâna ei în mâna Lui a fost ceea ce a condus la acest rezultat.
Nora a înﬂeles cæ testul major al victoriei sale va veni atunci când soﬂul ei se
va întoarce de la muncæ. Doamne, ce voi face? Totul înæuntrul meu mæ îndeamnæ
sæ-l evit, sæ fiu rece, sæ-l întâmpin prin tæcere. Acesta este felul în care mæ protejez
pentru a nu fi rænitæ.
Dumnezeu o îndemnæ: “Mergi øi întâmpinæ-l la uøæ. Zâmbeøte-i în faﬂæ,
aøazæ-ﬂi braﬂele în jurul sæu øi îmbræﬂiøeazæ-l, apoi særutæ-l.”
O, Doamne, crezi cæ ar fi un lucru sigur sæ fac asta?, ræspunse ea timid.
“Încrede-te în Mine. Eu sunt cu tine.”
Nora a ales sæ se încreadæ în Dumnezeu øi a fæcut întocmai cum i-a spus El sæ
facæ în momentul în care soﬂul ei a sosit. Succesul acelei zile a fost asigurat.
Niciun resentiment nu i-a pângærit sufletul, niciun simﬂæmânt greøit faﬂæ de
cuvintele înjositoare ale soﬂului nu i-a umbrit bucuria øi nicio teamæ cæ el ar fi
vorbit cu vreo femeie în acea zi nu i-a ruinat pacea. Se simﬂea eliberatæ!
Nora a avut de înfruntat aceeaøi luptæ în repetate rânduri dupæ acea ocazie,
dar ea descoperise acel “singur lucru care îi trebuia” – un Salvator personal – øi
niciodatæ nu a mai cæzut în acea præpastie.
În cele din urmæ, într-una din zile, când a ieøit sæ se plimbe øi sæ comunice cu
cel mai bun Prieten al ei, El îi spuse: “Nora, tu nu îﬂi aparﬂii. Tu îmi aparﬂii Mie.
Tu te afli în grija øi pæstrarea Mea øi cu nici un chip nu te voi pæræsi. Am alungat
din inima ta acel ﬂepuø uriaø al fricii de a nu fi abandonatæ. Nu vei mai fi cunoscutæ
drept Neînsemnata Nora, ci drept Nora cea Valoroasæ. Satana va încerca în mod
constant sæ planteze iaræøi seminﬂele temerii în inima ta inoculându-ﬂi gânduri de
îndoialæ. Dar dacæ vei sta alæturi de Mine, ele nu vor prinde rædæcini în inima ta.”
Nora øtia cæ acest lucru era adeværat. Dumnezeu pætrunsese în stræfundul
inimii ei øi îi vindecase acea ranæ – acel sentiment de neliniøte – înlocuindu-l cu
un puternic simﬂ al apartenenﬂei faﬂæ de El.
La opt ani de atunci, Nora este încæ liberæ de acel simﬂæmânt de nesiguranﬂæ.
Mai existæ doar o vagæ amintire a ceea ce a fost. Poate sæ remarce alte femei
frumoase øi sæ nu se simtæ deloc ameninﬂatæ.
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Acesta a fost doar începutul lucrærii lui Dumnezeu în viaﬂa Norei – o lucrare
ce ar fi putut fi cu uøurinﬂæ împlinitæ în pruncie, copilærie sau chiar în anii
adolescenﬂei. Dacæ Nora ar fi primit acel “lucru care îi lipsea” în tinereﬂea ei, ar fi
evitat propria suferinﬂæ øi durere sufleteascæ, precum øi pe cea a altora. În orice
caz, ea descoperæ faptul cæ, alæturi de Dumnezeu, nu este niciodatæ prea târziu
pentru o copilærie fericitæ!
Dumnezeu a folosit aceastæ victorie majoræ în experienﬂa Norei ca punct de
pornire pentru a continua refacerea fiinﬂei sale – arætându-i adeværatele limite,
ajutând-o sæ-øi dezvolte personalitatea, sæ øtie cum sæ abordeze problemele
profunde legate de propria valoare, aducând echilibru în relaﬂiile cu celelalte
persoane. Nora se aflæ încæ în procesul de învæﬂare; creøterea ei nu a luat sfârøit.
Însæ ea este mulﬂumitæ øi fericitæ deoarece a descoperit acum acel “lucru care
lipseøte” øi nimeni nu i-l poate lua. Hristos dinæuntrul sæu a fost Cel care a
transformat-o în Nora cea Valoroasæ.
Ceaﬂa confuziei
Cu toate acestea, ræmâne însæ o întrebare: Cum de pærinﬂii Norei nu i-au
oferit acel “lucru care lipseøte” în copilærie? Era normal ca ei sæ-i asigure toate
lucrurile bune de care erau în stare. De ce nu au fæcut acelaøi lucru øi în privinﬂa
lucrului de care ea avea cea mai mare nevoie?
Mulﬂi øi-au exprimat sentimentul cæ acest “singur lucru care lipseøte” nu ar
putea fi transmis; cæ fiecare individ trebuie sæ-l descopere de unul singur. Aceastæ
declaraﬂie este parﬂial adeværatæ. Nu-i poﬂi transmite tânærului tæu ceea ce tu nu
ai. În orice caz, aceastæ experienﬂæ este disponibilæ tuturor celor care o cautæ øi ea
poate fi transmisæ pe mæsuræ ce o deprinzi tu însæﬂi. Aceasta se numeøte calificare
la locul de muncæ!
Pærinﬂii Norei aveau cunoøtinﬂe extraordinare din Scripturæ øi i-au transmis
acest lucru. Aveau o pasiune pentru slujire øi misiune øi i-au transmis øi aceste
lucruri. Iubeau activitæﬂile sænætoase cu prietenii care împærtæøeau aceeaøi viziune
øi ei i-au transmis øi acest lucru Norei. Însæ experienﬂa deschiderii inimii la un
nivel profund – acela al validærii emoﬂiilor, identificærii nevoilor, al învæﬂærii
limitelor sau de a o duce pe Nora la Hristos pentru o schimbare a inimii – lipsea.
Cum se putea acest lucru?
Neînsemnata Nora se næscuse într-o perioadæ când pærinﬂii ei erau extrem de
ocupaﬂi. Mama ei era studentæ în ultimul an ca asistent medical, iar tatæl era
student în ultimul an la medicinæ. Mama se stræduia sæ aibæ grijæ de ea cu o mânæ,
în timp ce cu cealaltæ conducea maøina în drum spre babysitter. Ce mesaj emoﬂional
percepe un prunc atunci când pærinﬂii sunt prea ocupaﬂi pentru a-i oferi atenﬂia lor
neîmpærﬂitæ øi când stresul øi cerinﬂele vieﬂii lor alungæ timpul necesar creærii
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unei vieﬂi de cæmin sigure øi fericite? Nu îi induce acest lucru copilului ideea cæ
este nedorit?
Într-o searæ, mama Norei trebuia sæ fie prezentæ la un curs øi plænuise sæ o
lase, ca de obicei, la babysitter. Tatæl ei spuse: “Nu o duce la babysitter. Este
micuﬂa mea. Voi avea eu grijæ de ea.”
El se gândea: Bebeluøii dorm atunci când studenﬂii la medicinæ învaﬂæ. Nu
va fi o problemæ.
Aøa cæ mama îi dædu sæ mænânce, o înfæøæ øi o læsæ cu tatæl ei.
Când s-a întors acasæ dupæ cursuri, a fost întâmpinatæ de o priveliøte oarecum
hilaræ.
Tatæl Norei, având înclinaﬂii deosebite cætre mecanicæ, fixase un motor de la
o maøinæ de tæiat iarba sæ legene pætuﬂul, ca sæ o facæ sæ adoarmæ. Norei nu-i
surâdea deloc ideea øi a fæcut sæ se audæ atât de tare dezaprobarea ei, încât tatæl
sæu o legase la guræ! Aøa cæ Nora se afla în pætuﬂul ei, roøie la faﬂæ, cu lacrimile
øiroindu-i pe obræjori, cu gura legatæ, ﬂipând totuøi cât putea de tare!
Unde se afla tatæl? Chiar lângæ ea. N-ar fi îngæduit sæ i se întâmple nimic ræu
micuﬂei, dar el trebuia sæ înveﬂe. Aøa cæ s-a aøezat acolo lângæ ea, cu ochii lipiﬂi
de carte øi cu degetele în urechi!
Care este semnificaﬂia acestei scurte relatæri dræguﬂe? Aduce cumva oarecare
luminæ asupra motivului pentru care Neînsemnata Nora s-a zbætut în timpul
adolescenﬂei øi al primilor ani ai tinereﬂii pentru a se menﬂine la suprafaﬂæ?
Desigur. Gândurile øi sentimentele din pruncie formau caracterul Norei – øi
ele reprezintæ esenﬂa a ceea ce ea va fi pentru totdeauna. Aceastæ micæ experienﬂæ
a sædit în ea teamæ øi respingere într-un stadiu incipient. Ceea ce se învaﬂæ în
primii øapte ani va ræmâne în mintea copiilor noøtri o viaﬂæ întreagæ, afaræ de
cazul în care ei întâlnesc un Mântuitor personal care poate îndrepta aceste concepﬂii
greøite øi care îi poate ajuta sæ facæ o schimbare înæuntrul lor. Este de mirare cæ
Satana lucreazæ la mintea pærinﬂilor pentru a subaprecia importanﬂa acestor
influenﬂe timpurii? În felul acesta, el poate dobândi un avantaj destul de mare
asupra gândurilor øi sentimentelor copilului, inspirând teamæ øi respingere în
modul lor de a gândi.
Dupæ cum observaﬂi, aceastæ micæ relatare este reprezentativæ pentru relaﬂia
Norei cu tatæl ei pe mæsuræ ce a crescut. Tatæl ei i-a asigurat întotdeauna cele
necesare vieﬂii øi intervenea prompt în problemele majore, însæ el nu a înﬂeles
nevoia Norei dupæ o legæturæ emoﬂionalæ. Ea avea nevoie ca tatæl ei sæ fie un
refugiu sigur de scæpare, sæ fie cineva cu care sæ poatæ împærtæøi tot ceea ce ar fi
fost în inima ei – øi nu doar acele lucruri care se înscriu în parametrii în care el se
simﬂea confortabil. Ea avea nevoie de acceptarea øi de aprobarea lui. Avea nevoie
sæ øtie cæ bunæstarea ei emoﬂionalæ constituie o prioritate pentru el. În orice caz, el
era prea absorbit de munca øi preocupærile lui pentru a-i împlini adeværatele nevoi.
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Nora a crescut aøteptându-se ca Dumnezeu sæ fie asemenea tatælui ei –
asigurându-i cele necesare øi intervenind din când în când în crizele majore, dar
nefiind interesat sau implicat în ispitele ei zilnice, în emoﬂiile ei sau în speranﬂele
øi visele ei. De la tatæl ei pæmântesc ea a învæﬂat atât sæ se teamæ de accesele lui
ocazionale de mânie, dar øi faptul cæ un conflict nu se rezolvæ niciodatæ; acesta
doar se îngroapæ. A încerca sæ-l dezgropi înseamnæ sæ te loveøti de un zid de
cæræmizi.
Mama Norei, mânatæ de propriile accese de neacceptare, era foarte ocupatæ
cu proiecte misionare, cercuri de cusut, proiecte øcolare øi casnice. În felul acesta,
ea alunga, sau cel puﬂin micøora, durerea propriilor probleme nerezolvate.
Îndatoririle sunt lucruri bune atunci când sunt fæcute din motive corecte øi atunci
când nu eliminæ munca mai importantæ de educare în cunoaøterea propriului suflet
øi apoi al propriului copil. În orice caz, atunci când îndatoririle sunt folosite pentru
a evita aceastæ cercetare mai în profunzime, ele devin un obstacol.
Mama Norei avea de asemenea un temperament aprins, iute. Atunci când
Nora nu se comporta aøa cum se aøtepta ea, putea izbucni foarte repede, plinæ de
mânie sau supærare. Mama Norei reacﬂiona astfel deoarece acela era modul în
care o tratase mama ei. Acesta este o modalitate prin care “pæcatele pærinﬂilor” se
transmit generaﬂiilor urmætoare. Mama Norei îi transmitea, færæ sæ-øi dea seama,
acelaøi mesaj pe care îl percepuse de la propria mamæ: “Nu te pot accepta decât
dacæ îmi împlineøti în mod desævârøit aøteptærile. Dacæ nu ﬂii pasul, eøti respinsæ.”
Atunci când se simﬂea respinsæ, ea cita Scripturile: “Ochii Domnului sunt
peste cei færæ prihanæ øi urechile Lui iau aminte la strigætele lor.”* Ea nu credea
cæ ochii Domnului erau asupra ei sau cæ urechile sale era deschise la strigætul ei.
Ea øi-L înfæﬂiøase pe Dumnezeu ca fiind asemenea pærinﬂilor ei – preocupat, distant
øi orientat spre performanﬂæ. Ea nu øtia cæ putea sæ-øi verse cu adeværat sufletul
înaintea Lui. Era ca øi cum ar fi fost legatæ la guræ; pentru a evita respingerea, ea
trebuia sæ împlineascæ, sæ împlineascæ øi sæ se supunæ aøteptærilor acelora de
care dorea sæ fie iubitæ. Aceasta nu este altceva decât o formæ de mântuire prin
fapte prost camuflatæ. Øi mântuirea prin fapte produce în mod inevitabil
nesiguranﬂæ, deoarece performanﬂa va da întotdeauna greø la un moment dat.
Aceastæ dorinﬂæ de a avea succes pentru a evita respingerea a fæcut imposibil ca
Neînsemnata Nora sæ înveﬂe sæ-øi stabileascæ limitele adecvate. Cum poﬂi spune
cuiva “nu”, dacæ procedând astfel, ar însemna sæ-l nemulﬂumeøti øi, astfel, sæ-ﬂi
pierzi simﬂul valorii øi sæ fii doborât de sentimente de respingere?
Ce ar fi putut face ca sæ risipeascæ aceastæ ceaﬂæ a confuziei? Un singur lucru
– lucrul care lipsea! Dacæ Nora sau mama ei sau tatæl ei sau fraﬂii ei ar fi mers la
picioarele lui Isus pentru a învæﬂa de la El, ceaﬂa ar fi fost risipitæ. Sæ stæm la
picioarele lui Isus înseamnæ mai mult decât sæ citim din Bibliile noastre, sæ ne
* Psalmi 34:15
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rugæm øi sæ frecventæm biserica. Înseamnæ mai mult decât acumularea de fapte øi
dobândirea îndemânærii în folosirea Scripturilor. Înseamnæ sæ ne deschidem
sufletul înaintea lui Dumnezeu. Înseamnæ sæ ne cercetæm inimile, cerându-I lui
Dumnezeu sæ descopere gândurile, sentimentele øi modurile noastre de a relaﬂiona
care provoacæ ræni celor din jur øi nouæ înøine, ﬂinându-ne prizonieri.
Tatæl Norei ar fi trebuit sæ se întrebe: “De ce reacﬂionez în felul în care o fac?
De ce mæ îngrop în muncæ, hobbyuri sau cærﬂi? De ce cred cæ este atât de greu
sæ-mi privesc copiii în ochi øi sæ încerc sæ înﬂeleg ce se întâmplæ în inimile lor?
De ce îmi reprim resentimentele doar pentru a le læsa sæ izbucneascæ din când în
când? Existæ o cale mai bunæ?”
Mama ei ar fi trebuit sæ se întrebe: “De ce reacﬂionez în felul în care o fac?
De ce mæ tem de singurætate? De ce am uneori tendinﬂa de a conduce øi a domina?
De ce izbucnesc atât de puternic, plinæ de supærare øi mânie? Ce anume mæ face
sæ fiu atât de ocupatæ, ocupatæ øi iar ocupatæ? Doamne, ce vrei sæ fac?”
O astfel de evaluare i-ar fi fæcut conøtienﬂi de nevoia lor dupæ un Mântuitor,
deoarece niciunul dintre noi nu-øi poate schimba inima în profunzime. Dumnezeu
li s-ar fi descoperit øi, dacæ s-ar fi prins de El prin credinﬂæ, ei ar fi gæsit puterea
de a experimenta noul drum pe care El îl inspira minﬂii lor.
Nu era necesar sæ-øi însuøeascæ toate acestea dintr-odatæ; trebuiau doar sæ
înceapæ acest drum alæturi de un Mântuitor prezent, personal, care îi putea scæpa
de vechile cæræri øi îi putea conduce pe un drum nou, legându-le inimile într-o
strânsæ øi caldæ armonie øi fæcându-i în stare sæ-i punæ pe copii în legæturæ cu
Creatorul lor.
Dacæ eøti adolescent sau pærintele unui adolescent, pune-ﬂi urmætoarea
întrebare: “Am acel singur lucru care-mi trebuie?”
Dacæ nu, ce te ﬂine departe de picioarele lui Isus? El te roagæ sæ vii la El aøa
cum eøti. El nu te va face sæ te simﬂi ruøinat, nu-ﬂi va face vreun reproø, nici nu te
va respinge. El te va îmbræﬂiøa cu braﬂele deschise øi îﬂi va curæﬂi inima. Te va
ajuta sæ te descurci printre concepﬂiile greøite care te ﬂin rob øi te fac o pradæ în
cursele Satanei. El te va salva din orice præpastie.
Oferæ-I Lui timpul tæu. Dæ-I Lui urechea ta. Oferæ-I acces la cele mai intime
procese ale gândirii tale. Alæturi de El ca Mântuitor, nu ar trebui sæ devii pierdut
în ceaﬂæ.
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ÎMBRÆﬁIØARE PENTRU CEI SINGURI
UN CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU MAMELE SINGURE
A-ﬂi educa copilul în calitate de mamæ singuræ poate duce la creøterea gradului
de conøtientizare a nevoii tale de Dumnezeu. Ai nevoie de un partener pe mæsuræ
ce te confrunﬂi cu provocærile vieﬂii în general øi cu cele ale tinerilor tæi în special.
Iar Dumnezeu este alæturi de tine – færæ a ﬂine cont de trecutul tæu sau de
circumstanﬂe. Nu întârzia sæ vii la El!
Dacæ nu ai acel “singur lucru care lipseøte”, fæ din cæutarea lui prioritatea ta.
Lasæ ca lucrurile urgente care par sæ te solicite la nesfârøit sæ fie date la o parte.
Dumnezeu te poate ajuta sæ distingi între ceea ce este într-adevær esenﬂial în viaﬂa
ta øi acele lucruri pe care Satana nu le foloseøte decât pentru a te distrage de la
lucrurile foarte bune.
Atunci când descoperi pentru tine însuﬂi un Mântuitor personal, vei putea sæ
Îl oferi tinerilor tæi, dându-le astfel temelia unei adeværate schimbæri a inimii
prin Isus Hristos. Dacæ ei acceptæ acel “singur lucru care lipseøte” – o experienﬂæ
autenticæ cu un Mântuitor personal – atunci ei vor avea un Ghid care sæ-i conducæ
în siguranﬂæ în viaﬂa lor de adulﬂi.
Dacæ deﬂii acel “singur lucru care lipseøte”, problemele, dificultæﬂile øi
nesiguranﬂa nu vor conta în viaﬂa ta, pentru cæ Isus, Cel care rezolvæ problemele,
va fi de partea ta. Cautæ-L. Nu întârzia sæ începi chiar astæzi!
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Capitolul 9
DE LA GUVERNATOR LA SFÆTUITOR
Cæci a Domnului este împæræﬂia: El stæpâneøte peste neamuri.
– Psalmii 22:28
Noi locuim într-o vale de o sælbæticie liniøtitæ, la marginea Parcului Naﬂional
Glacier. Nu existæ reﬂele de electricitate în zonæ, aøa cæ avem propria “companie
energeticæ” în garaj. Apæs pe un buton de la biroul meu ca sæ pornesc generatorul
atunci când trebuie sæ încærcæm bateriile sau sæ punem în funcﬂiune un aparat
electrocasnic mai mare. Cum nu am o înclinaﬂie naturalæ spre partea mecanicæ, îl
chem pe soﬂul meu Jim atunci când se întâmplæ ceva cu sistemul.
“Dragule”, l-am chemat într-o ocazie. “S-a întrerupt curentul în timp ce
foloseam blenderul øi generatorul nu vrea sæ mai porneascæ. Poﬂi sæ-l repari?”
Dupæ câteva minute, în garaj, Jim mi-a arætat un bec roøu de avertizare care
clipea. Mi-a arætat cum sæ resetez generatorul. Becul s-a stins øi motorul
generatorului a pornit – dar apoi s-a oprit din nou.
“Generatorul are o placæ de baza care controleazæ totul”, mi-a explicat Jim,
“ca sæ protejeze motorul de o întrebuinﬂare greøitæ øi sæ-l menﬂinæ la un nivel de
performanﬂæ cât mai bun. Îmi dæ de øtire atunci când trebuie sæ înlocuiesc o bujie
sau când a scæzut nivelul uleiului. Øi atunci când ceva nu merge, ea închide
generatorul ca sæ previnæ stricarea lui.
Becul de avertizare este pus acolo ca sæ atragæ atenﬂia cæ ceva trebuie analizat
øi reparat. În acest caz, generatorul a fost prea solicitat. Aveai pornite în acelaøi
timp øi maøina de spælat øi uscætorul øi aspiratorul øi blenderul. E prea mult, aøa
cæ “guvernatorul” a închis generatorul pânæ când o sæ remediezi problema.”
M-am întors în casæ øi am închis uscætorul pânæ când am terminat ce aveam
de fæcut cu blenderul. Generatorul a mers bine, iar eu am fost ajutatæ sæ-mi termin
treaba. Învæﬂasem o nouæ lecﬂie.
“Nu e ca în meseria de pærinte?”, Dumnezeu mi-a stârnit gândurile.
Acest generator este o parabolæ, nu, Doamne? Eu øi copiii mei avem nevoie
de o putere din exteriorul nostru ca sæ-L urmæm pe Hristos. Uneori, parcæ puterea
Ta se opreøte. Mi-aø dori ca reconectarea cu Tine sæ fie la fel de uøoaræ ca
resetarea generatorului meu.
“Dar, Sally, este uøoaræ! Atunci când cedezi ispitei, te deconectezi de la
sursa de putere – pentru cæ Eu Mæ retrag atunci când alt dumnezeu este pe
104

DE LA GUVERNATOR LA SFÆTUITOR

tronul inimii tale. În conøtiinﬂa ta se aprinde un bec de avertizare, care îﬂi spune
cæ ce ai fæcut nu este bine. Tot ce trebuie sæ faci este sæ vii la Mine øi sæ-Mi ceri
sæ te reconectez. Acesta este butonul tæu de resetare. Eu te voi primi øi te voi
învæﬂa øi, pe mæsuræ ce Mi te predai, vei beneficia de toatæ puterea de care ai
nevoie ca sæ træieøti o viaﬂæ evlavioasæ.
Comportamentul necuviincios al copiilor tæi este, de asemenea, un bec de
avertizare care îﬂi spune cæ ei îøi urmeazæ eul øi au nevoie sæ fie reconectaﬂi la
Mine. O sæ te învæﬂ cum sæ-i ajuﬂi sæ facæ asta.”*
Am continuat sæ meditez la aceste lucruri. Când bæieﬂii mæ deranjeazæ, îmi
ræspund, se prefac ofensaﬂi sau au un comportament urât, eu trebuie sæ væd în
aceste lucruri un avertisment care ar trebui sæ-mi atragæ atenﬂia. Ele îmi spun
cæ eul a preluat comanda øi a întrerupt puterea care vine din cer.
Andrew nu voia sæ spele vasele. “Nu e rândul meu. Întotdeauna îmi ceri mie
sæ le spæl. Nu e drept!”, s-a bosumflat el.
Becul de avertizare din acest comportament greøit îmi spune sæ mæ asigur cæ
sunt în legæturæ cu cerul, ca Dumnezeu sæ-mi arate cum sæ ies din aceastæ situaﬂie
dificilæ în maniera corectæ. Interesant este faptul cæ Dumnezeu este Guvernatorul
meu øi doar sub cælæuzirea Lui sunt øi eu pregætitæ sæ fiu un bun “guvernator”
pentru bæieﬂii mei. Dumnezeu îmi va aræta care este butonul de resetare corect,
pentru ca fiul meu sæ beneficieze din nou de putere pentru a putea træi cinstit.†
Færæ Dumnezeu, aø strica totul.
Am evaluat gândurile øi sentimentele fiului meu exprimate prin cuvintele øi
acﬂiunile lui øi, la început, am crezut cæ este pur øi simplu încæpæﬂânat. Dumnezeu
m-a cælæuzit însæ sæ cercetez un pic mai mult problema øi sæ pun întrebæri mai
profunde. Aøa am aflat cæ problema de bazæ nu era încæpæﬂânarea, ci lenea.
Dumnezeu øtia! Andrew avea o “bujie” ce trebuia curæﬂatæ; ea producea atitudinea
leneøæ. Avea nevoie de o corectare a atitudinii, aøa cæ am abordat gândurile lui
mincinoase øi leneøe cu adeværul, sub cælæuzirea lui Dumnezeu.§
Andrew a ales sæ se supunæ raﬂiunii de data aceasta øi s-a dus sæ se roage lui
Dumnezeu sæ-i cureﬂe “bujia”. Resetarea a fost uøoaræ. Becul de avertizare s-a
stins øi, ca o maøinærie bine unsæ, Andrew a spælat vasele cu bucurie, ajutat de
Duhul Sfânt.
Mai târziu, becul de avertizare din alt comportament greøit s-a aprins din
nou. De data aceasta era vorba de atitudinea lui Matthew. “Nu vreau sæ calc
rufele! Nu mæ poﬂi obliga!” Se pærea cæ de vinæ era amestecul de combustibil;
prea mult timp liber pentru joacæ permisese egoismului sæ preia conducerea.
Am apæsat pe butonul de resetare ca mai înainte, folosind combinaﬂia de
rugæciune øi discuﬂie blândæ. De data aceasta însæ nu a mai mers. A provocat doar
* Ioan 6:45
† Psalmi 32:8
§ Romani 12:21
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un torent de cuvinte lipsite de respect. Acest motor era plin de combustibil prost.
Faptele Apostolilor 9:6 a fost singura mea scæpare: “Doamne, ce vrei sæ fac?”
Dumnezeu øtie cum sæ reseteze øi sæ reconecteze øi acest motor.
Dumnezeu nu pærea sæ ræspundæ nevoii mele cu un gând care sæ iasæ în
evidenﬂæ. Era prea ocupat? Nu. Dumnezeu spune: “Nicidecum n-am sæ te las, cu
nici un chip nu te voi pæræsi”. El este tot timpul cu mine.* Aøa cæ am fæcut ce am
crezut cæ este mai bine, prin credinﬂæ. Doamne, ajutæ-mæ sæ o scot la capæt cu el.
Eul este pe tronul inimii lui – aici este problema. Matthew nu vrea sæ Îl
aleagæ pe Isus ca Stæpân al sæu øi sæ se supunæ Lui. Trebuie sæ recurg la mæsuri
mai dure ca sæ-l motivez în direcﬂia cea bunæ.† Puteam sæ-l trimit la o plimbare
sau în camera lui, ca sæ stea de vorbæ cu Dumnezeu, sau în grædinæ, unde trebuiau
smulse buruienele, øi putea sæ-øi consume aici o parte din energia lui egoistæ. Am
ales ce mi s-a pærut cæ era mai bine la momentul respectiv, rugându-mæ ca
Dumnezeu sæ-l îndrume pe Matthew sæ aleagæ binele.
Dupæ ce pedeapsa a fost datæ, am discutat din nou cu Matthew. Inima îi era
deschisæ de data asta. Mi-a spus cæ e convins cæ nu meritæ efortul sæ meargæ pe
calea cea rea. Øi-a predat gândurile øi sentimentele egoiste lui Dumnezeu în
rugæciune øi a restabilit legætura cu El. Rugæciunea l-a “resetat”.
Atunci Dumnezeu mi-a zis: “Acum, trebuie sæ porneøti generatorul sæ vezi
dacæ s-a rezolvat problema.”
“Matthew, ai vrea, te rog, sæ calci rufele astea?” Untdelemnul Duhului Sfânt
a echilibrat amestecul de combustibil atât de bine, încât Matthew a cælcat rufele
de bunævoie, pæstrând øi o relaﬂie bunæ cu restul familiei. Inima lui era complet
liberæ ca el sæ fie cinstit ca Hristos.
Oricare ar fi becul de avertizare, copiii noøtri au adesea nevoie sæ-i ajutæm sæ
vadæ cæ, dacæ aleg sæ se supunæ eului øi sæ cedeze gândurilor leneøe, sentimentelor
egoiste sau atitudinilor lipsite de respect, îl pun pe Satana stæpân peste inima lor.
Ei trebuie sæ fie îndrumaﬂi sæ ia decizia de a se întoarce la Dumnezeu. Dumnezeu
poate sæ transforme orice gând, atitudine sau sentiment greøit care Îi este predat
Lui.
Guvernarea cu un scop
Pærinﬂi, noi suntem asemenea plæcii de bazæ care guverna generatorul meu:
suntem responsabili de toate aspectele care privesc gândurile, sentimentele,
obiceiurile øi reacﬂiile copiilor noøtri, ca sæ menﬂinem generatorul (inima) sub
conducerea linæ a lui Dumnezeu, nu a eului. Astfel, întreaga familie poate deveni
ce vrea Dumnezeu sæ fie – o maøinærie bine unsæ, întæritæ sæ fie asemenea lui
Hristos în gând, cuvânt øi faptæ.
* Evrei 13:5
† Eclesiastul 8:11
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“Iatæ øi coræbiile, cât de mari sunt, øi, cu toate cæ sunt mânate de vânturi iuﬂi,
totuøi sunt cârmuite de o cârmæ foarte micæ, dupæ gustul cârmaciului.”* Un
pærinte-cârmaci bun este condus personal de Hristos øi îøi îndrumæ copiii pe cæi
cereøti. Un pærinte-cârmaci desprins de Dumnezeu îøi conduce copiii în
dezastruoasele cæi ale eului.
Un pærinte-cârmaci se ocupæ de toate aspectele dezvoltærii fizice, mintale øi
spirituale ale copiilor lui. Îøi doreøte sæ-i educe în cæile Domnului, nu în cæile firii
pæmânteøti. Îøi doreøte ca aceøtia sæ-øi dezvolte atitudini cereøti în timp ce participæ
la treburile casei, sæ fie “coechipieri” cinstiﬂi, harnici øi loiali “echipei” øi sæ aibæ
niøte obiceiuri bune de studiu øi de rezolvare a problemelor. În acest fel, ei se
pregætesc sæ-øi conducæ propriul cæmin. Scopul guvernærii este de a-l învæﬂa pe
copil auto-guvernarea sub cælæuzirea lui Dumnezeu. De remarcat este cæ, pe
mæsuræ ce copilul deprinde aceste abilitæﬂi, rolul nostru se transformæ în acela de
sfætuitor. Haideﬂi sæ urmærim rolul pærintelui la diferite vârste, ca sæ vedem acest
ciclu al schimbærii.
Rolul de guvernator al pærintelui ar trebui sæ fie manifestat mai puternic în
pruncie. A fi pærinte la aceastæ vârstæ necesitæ o îngrijire completæ de toate nevoile
fizice, mintale øi emoﬂionale ale bebeluøului – înseamnæ o guvernare în cele mai
mici detalii ale vieﬂii lui/ei. E timpul sæ te trezeøti; e timpul sæ mergi la culcare; e
timpul sæ mænânci; acum nu e timpul sæ mænânci; e timpul sæ munceøti; e timpul
sæ te joci. Pærinﬂii trebuie sæ fie mintea øi voinﬂa bebeluøilor lor. Este crucial la
aceastæ vârstæ sæ clædim în ei temelia caracterului – încrederea øi ascultarea.
Când bebeluøul este mai mare øi începe sæ meargæ, pærintele începe sæ-i insufle
uøor obiceiuri de muncæ øi atitudini creøtine. Îi învæﬂæm sæ meargæ øi sæ vorbeascæ,
sæ aibæ grijæ de jucæriile lor, sæ se îmbrace øi sæ mænânce corect. Sunt momente
când pot sæ vorbeascæ øi momente când trebuie sæ tacæ. Îi urmærim îndeaproape,
încurajând fiecare obicei bun, în timp ce, cu dragoste, le înfrânæm orice obicei
ræu pânæ când îl eliminæm. Aceøtia sunt anii-cheie în clædirea caracterului.
Îi încurajæm sæ persevereze în a face binele chiar øi în mijlocul încercærilor.
Atunci când copiii sunt deznædæjduiﬂi, necooperanﬂi sau sfidætori, noi, pærinﬂii,
trebuie sæ-i ajutæm sæ priveascæ în sus øi sæ-L vadæ pe Dumnezeu ca pe Ajutorul
lor, sæ renunﬂe la sentimentele greøite øi sæ facæ binele. Aøa cum generatorul
amestecæ combustibil øi aer în proporﬂiile potrivite ca sæ funcﬂioneze bine, tot aøa
øi noi, ca pærinﬂi, trebuie sæ amestecæm fermitatea øi blândeﬂea în disciplina pe
care le-o dæm copiilor în proporﬂiile potrivite pentru ca ei sæ-øi dezvolte corect
caracterul.
În copilærie, adâncim educaﬂia pe care le-am dat-o copiilor în pruncie øi la
vârsta la care au început sæ meargæ. În aceastæ etapæ, copiii noøtri învaﬂæ stæpânirea
de sine, iar îngrijirea noastræ se reduce considerabil. Nu este în planul lui
* Iacov 3:4, sublinierea autorului
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Dumnezeu sæ îi acordæm tot timpul o îngrijire totalæ copilului. Ei pot, øi trebuie,
sæ înveﬂe sæ se îngrijeascæ singuri de ei înøiøi øi, astfel, sæ mai împuﬂineze treburile
pærinﬂilor. Se pot îngriji singuri sæ se trezeascæ dimineaﬂæ, se pot îngriji singuri de
nevoile personale øi pot avea propria lor devoﬂiune. Pot sæ ajute la toate treburile
casei. Putem cultiva în ei bunul gust în ce priveøte muzica, lecturile øi
îmbræcæmintea; le putem insufla træsæturi de caracter cum ar fi onestitatea,
punctualitatea, hærnicia øi ordinea.
Ei pot fi învæﬂaﬂi sæ deosebeascæ binele de ræu, sæ recunoascæ vocea lui
Dumnezeu atunci când aceasta vorbeøte conøtiinﬂei lor øi sæ ræspundæ asemenea
lui Samuel. Noi îi educæm sæ fie manieraﬂi, særitori øi harnici. Aceasta este perioada
în care se pun bazele unor obiceiuri bune de studiu – atât studiul pentru øcoalæ,
cât øi studiul personal din Biblie. În copilærie ei devin niøte ajutoare de nædejde
în cæmin.
În anii timpurii ai adolescenﬂei, trebuie sæ începem sæ cultivæm în ei o
dependenﬂæ mai mare de Dumnezeu. Trebuie sæ ne concentræm foarte mult pe
umblarea lor personalæ cu Dumnezeu; aceasta trebuie sæ devinæ practicæ, tangibilæ
øi de rutinæ, dacæ nu este deja. Aceastæ relaﬂie sau lipsa ei le va decide destinul.
Dacæ ne facem datoria bine, adolescenﬂii noøtri ar trebui sæ fie capabili sæ se
ocupe singuri de închinarea lor personalæ øi de învæﬂatul pentru øcoalæ – øi sæ le
gæseascæ pe amândouæ interesante øi aducætoare de satisfacﬂii. Ei ar trebui sæ
participe cu bucurie la toate treburile casei, fiind pregætiﬂi sæ preia ræspunderea
totalæ pentru rufele murdare, pregætirea mesei øi curæﬂenia în casæ, færæ sæ fie
ajutaﬂi de pærinﬂi.
Dacæ lucrurile nu stau aøa în cazul adolescentului tæu, nu ezita sæ repari, sub
cælæuzirea lui Dumnezeu, aceste “ochiuri” scæpate, ajutându-i atât sæ deprindæ
abilitatea de a lucra eficient, cât øi sæ aibæ dorinﬂa de o face bine. Munca folositoare
este esenﬂialæ pentru a împiedica mâinile leneøe sæ devinæ instrumentele diavolului.
Toatæ aceastæ instruire îi pregæteøte pe tineri sæ-øi conducæ cu succes casa sau
afacerea într-o zi.
În anii de adolescenﬂæ, trebuie sæ slæbim frâul controlului total puﬂin câte
puﬂin, ca sæ cultivæm auto-guvernarea øi iniﬂiativa personalæ, dar øi ca sæ vedem
cum se descurcæ de unii singuri sub cælæuzirea lui Dumnezeu. Ajutaﬂi-i pe tinerii
voøtri sæ-øi dezvolte tehnici bune de rezolvare a problemelor øi apoi oferiﬂi-le
ocazia sæ “zboare” cu Dumnezeu, færæ voi. Bineînﬂeles cæ încæ îi veﬂi mai instrui
øi disciplina când este nevoie. Întoarceﬂi-væ la rolul de guvernator atunci când
este nevoie. Dar tinerii voøtri au nevoie sæ înceapæ sæ perceapæ de la voi mesajul:
“Deﬂii, sub conducerea lui Dumnezeu, tot ce îﬂi trebuie ca sæ te separi de mine.”
În aceøti ani, trebuie sæ începem sæ fim sfætuitori øi ghizi, în loc de conducætori
absoluﬂi. Lecﬂiile din copilærie de mai sus au fost însuøite øi acum ei le stæpânesc.
Acum educaﬂia noastræ se concentreazæ asupra modalitæﬂii prin care sæ-i ajutæm
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sæ ia decizii bune conduøi de Dumnezeu. Începem permiﬂându-le sæ facæ alegeri
mærunte, ca sæ vedem cum analizeazæ problemele øi cum ajung la o concluzie.
Apoi îi putem ajuta sæ-øi dezvolte gândirea øi raﬂionamentul. Atunci când fac
alegeri greøite, guvernatorul va interveni ca sæ le dea sfaturi, sæ-i redirecﬂioneze
øi sæ-i îndrume înapoi la Hristos. Scopul educaﬂiei pe care le-o dæm este dezvoltarea
minﬂilor lor tot mai mult sub conducerea lui Dumnezeu øi motivarea lor pentru
a-øi exersa voinﬂa de partea binelui.
Trebuie ca adolescenﬂii sæ fie teribili?
Satana ne-a vândut multora dintre noi o percepﬂie greøitæ despre independenﬂa
tinerilor øi despre roadele ei. A trebuit sæ mæ lupt cu ea pe mæsuræ ce fiii mei se
apropiau de anii adolescenﬂei.
Doamne, Matthew o sæ facæ 13 ani peste câteva luni øi mi-e groazæ de ce e
posibil sæ urmeze. Programul pe care l-am aplicat de a-i învæﬂa øi educa condusæ
de Tine a funcﬂionat pânæ acum, iar Matthew ia deciziile corecte acum. Îﬂi
mulﬂumesc cæ ai fost Guvernatorul meu în acest proces. Dar în minte îmi tot vin
îndoieli cu privire la anii de adolescenﬂæ. Ceilalﬂi mæ tot avertizeazæ cæ aceøti
ani sunt un coømar – øi cæ aøa e normal! Ei spun cæ tinerii trebuie sæ se ræscoale
înainte sæ te gæseascæ. E adeværat cæ toﬂi tinerii trebuie sæ o ia razna? Este
acesta un comportament normal?
“Tu ce crezi, Sally?” Dumnezeu dorea ca eu sæ-mi exprim credinﬂa în calitate
de copil al Sæu!
Pæi, Cuvântul Tæu spune cæ ce seamænæ omul, aceea va øi secera.* Am
semænat seminﬂele încrederii în Tine øi ale ascultærii de vocea Ta, aøa cæ ar
trebui sæ culeg roadele asemænærii cu Hristos. Toﬂi cei ce Te cautæ Te vor gæsi øi
vor fi întæriﬂi sæ facæ binele. Deøi nici eu, nici bæieﬂii mei nu suntem perfecﬂi, noi
Te cæutæm øi descoperim cæ Tu ne poﬂi schimba gândurile øi sentimentele atunci
când ﬁi le predæm. Descoperim cæ putem urma voia Ta împotriva voinﬂei noastre
pæcætoase. Familia noastræ s-a schimbat radical în ultimii øapte ani, ca urmare
a faptului cæ am învæﬂat acest lucru. Dacæ îmi educ bæieﬂii sæ-ﬁi cunoascæ vocea
øi sæ fie atenﬂi la Tine, nu trebuie sæ-mi mai fac griji pentru anii de adolescenﬂæ,
pentru minciuni sau pentru hormoni.
“Ai spus bine! Acesta este adeværul. Aminteøte-ﬂi cæ Satana îﬂi insuflæ îndoialæ
ca sæ te destabilizeze, sæ te descurajeze øi sæ te facæ sæ te îndepærtezi de
adolescenﬂii tæi din teamæ øi superstiﬂie. Øi, astfel, el poate sæ aibæ nestingherit
influenﬂæ asupra tinerilor tæi.
Satana nu vrea ca pærinﬂii sæ apeleze la Mine pentru înﬂelepciune øi ajutor.
Nu vrea ca pærinﬂii sæ-i întrebe pe tineri la ce se gândesc, pentru ca, astfel, sæ-i
* Galatei 6:7
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poatæ îndruma spre Mine. Mai presus de toate, Satana vrea ca pærinﬂii sæ evite
sæ discute cu copiii lor despre Mine sau despre ce e bine øi ce e ræu, de teamæ sæ
nu-i piardæ. El le spune pærinﬂilor cæ adolescenﬂii au nevoie de libertatea de ‘a
se descoperi pe ei înøiøi’’øi cæ pæcatul este ‘dezvoltarea unor træsæturi normale’.
În acest fel, el îi face pe copii robii sæi prin tot felul de vicii.”
Da, Doamne. Este absurd sæ consideræm un lucru normal ca tinerii noøtri sæ
guste mai întâi pæcatul øi viciul pentru ca, în final, sæ Te aleagæ pe Tine ei înøiøi.
Nu cred cæ asta este voia Ta. Tu nu ai vrut ca Adam øi Eva sæ cunoascæ binele øi
ræul. Ce urmæri negative a avut experienﬂa lor! Tot aøa øi noi. Nu trebuie sæ-i
læsæm pe adolescenﬂii noøtri sæ fie marcaﬂi de robia pæcatului øi a viciului înainte
sæ vinæ la Tine, pentru cæ nu e un lucru bun pentru ei. Mult mai bine pentru ei
este sæ le prezentæm ce e bine mai întâi, pentru ca sæ nu-øi mai doreascæ gunoiul
pe care li-l oferæ Satana. Eu cred cæ Tu vrei sæ-i scapi de retræirea experienﬂei
lui Adam øi a Evei.
“Færæ Mine, poate cæ e ‘normal’ ca pæcatul sæ fie la putere – dar nu øi cu
Mine! Sub conducerea Mea, oricine poate træi o viaﬂæ curatæ øi fericitæ, indiferent
dacæ are 13, 30 sau 90 de ani. Neprihænirea este standardul cerului pentru orice
vârstæ. Eu îi acord fiecæruia libertatea de a alege cui îi va sluji. Nu e necesar ca
cineva sæ semene ‘vânt’.”
Am tot meditat la aceste gânduri pânæ când Matthew a împlinit 13 ani. Am
cæutat o schimbare negativæ la el, dar nu am gæsit niciuna. Am continuat acelaøi
program structurat în cæminul nostru, avându-L pe Hristos drept Cæpetenie. Am
descurajat øi restrâns obiceiurile rele, în timp ce le-am încurajat øi hrænit pe cele
bune. Drept urmare, Matthew a mers la Dumnezeu cu încercærile øi ispitele sale
øi a gæsit ræspunsuri, sub conducerea lui Dumnezeu, care i-au adus pacea.
În anii urmætori, încrederea mea în principiile lui Dumnezeu a crescut. În loc
sæ se transforme într-un monstru, fiul meu ajuns la adolescenﬂæ a continuat sæ se
dezvolte øi sæ devinæ un tânær plæcut, în care se putea avea încredere. Muncea
aproape la fel de eficient ca øi mine øi era din ce în ce mai sensibil øi mai ascultætor
de vocea lui Dumnezeu. În cæminul nostru era o bucurie imensæ. Când Andrew a
fæcut 13 ani, am observat aceeaøi transformare øi la el.
Ce este cu adeværat normal?
Am ajuns la concluzia cæ nu este nici normal, nici necesar ca adolescenﬂii sæ
semene “neghinæ”. Seminﬂele bune aduc cu ele un dezgust pentru ræu. Agenda
lui Satana era limpede în faﬂa mea acum! El voia ca eu sæ nu îi mai educ pe bæieﬂi
sæ-L cunoascæ pe Dumnezeu personal, pentru ca el sæ-i punæ sæ facæ un ocol lung
chiar la începutul cælætoriei lor în viaﬂæ øi sæ aducæ multæ durere în cæminul nostru.
* Ezechiel 11:20
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Standardul lui Dumnezeu øi cel al lui Satana sunt complet diferite. Pærinﬂii
trebuie sæ-øi facæ timp sæ analizeze sub al cui standard træiesc ei. Putem avea
întotdeauna încredere în Cuvântul lui Dumnezeu, dar Satana este un mincinos
care amestecæ erezii periculoase cu mæcar puﬂin adevær. Aøa cæ pæziﬂi-væ!
Dumnezeu ne poate ajuta sæ distingem cursele lui Satana, dacæ suntem dispuøi sæ
Îi dæm timpul nostru, urechea noastræ øi raﬂiunea noastræ.
“Ca sæ urmeze poruncile Mele, sæ pæzeascæ øi sæ împlineascæ legile Mele; øi
ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor.”* Pentru cæ noi am acceptat
standardul lui Dumnezeu, anii de adolescenﬂæ ai bæieﬂilor noøtri au fost unii dintre
anii cei mai plini de satisfacﬂie din toatæ “cariera” noastræ de pærinﬂi. Sub cælæuzirea
lui Hristos, capacitæﬂile lor s-au întærit øi dezvoltat pe mæsuræ ce Dumnezeu ne
învæﬂa pe mine øi pe Jim când øi cum sæ îi îndrumæm øi când øi cum sæ le acordæm
libertate.
Când Matthew øi Andrew aveau 13 øi, respectiv, 11 ani, ei câøtigau deja de
câﬂiva ani buni bani din diverse servicii pe care le prestau pentru vecini. Acum îøi
doreau øi ei o activitate mai regulatæ øi au discutat cu Jim despre asta într-o searæ.
“Bæieﬂi, trebuie sæ faceﬂi în aøa fel, încât toﬂi vecinii sæ øtie de dorinﬂa øi
îndemânarea voastræ. Cum puteﬂi face acest lucru?”, i-a cercetat Jim. “Andrew,
tu ce crezi?”
“Pæi, bænuiesc cæ am putea sæ-i vizitæm pe toﬂi øi sæ le spunem. La cei de
aproape ne-am duce pe jos, la ceilalﬂi ne-ai duce tu cu maøina.”
“Sau am putea scrie o scrisoare, pe care s-o punem la poøtæ”, a sugerat
Matthew.
“Asta v-ar ajuta sæ economisiﬂi foarte mult timp”, a ræspuns Jim. “Ce credeﬂi
cæ ar trebui sæ scrieﬂi în aceastæ reclamæ?”
Aceasta i-a impulsionat. Bæieﬂii au creat un fluturaø în care au trecut numele
lor, adresa, cât cereau pe oræ, descrierea experienﬂei øi a nivelului lor de
îndemânare, precum øi dispoziﬂia lor de a deprinde noi îndemânæri. Jim l-a revizuit
împreunæ cu ei øi i-a ajutat sæ-i facæ ultimele retuøuri. Apoi bæieﬂii l-au multiplicat
øi l-au împærﬂit. Curând au avut parte de activitæﬂi regulate: oricâte voiau.
Jim a fost foarte înﬂelept. A recunoscut începuturile unei gândiri adulte în
bæieﬂi øi a væzut aceastæ nouæ aventuræ ca pe o ocazie de a întæri aceastæ gândire.
Când s-au ivit provocæri legate de slujbele lor, el nu le-a spus pur øi simplu ce sæ
facæ. Le-a pus întrebæri ca sæ-i ajute sæ gæseascæ singuri o soluﬂie la probleme. I-a
încurajat sæ-I cearæ lui Dumnezeu înﬂelepciune øi sæ ia decizii sub cælæuzirea Lui.
Dumnezeu a pus pe inima noastræ dorinﬂa de a-i educa sæ gândeascæ de unii
singuri, nu doar sæ reflecte gândurile celorlalﬂi. Ca sæ întæreascæ aceastæ gândire
maturæ, Jim le-a dat libertatea sæ facæ lucrurile altfel decât le-ar fi fæcut el – atât
timp cât nu era încælcat niciun principiu moral.
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Când vecinii au venit sæ cearæ informaﬂii despre ce erau dispuøi sæ munceascæ
bæieﬂii, Jim i-a dus la Matthew øi Andrew. Uneori, bæieﬂii gæseau acest lucru
supærætor, dar, prin exerciﬂiu, ei øi-au dezvoltat abilitæﬂi de comunicare bune øi au
învæﬂat cum sæ lucreze efectiv cu clienﬂii. Aceastæ experienﬂæ a fost o bunæ lecﬂie
despre ce înseamnæ adeværata independenﬂæ.
Când øi când, bæieﬂii se certau cu privire la care dintre ei sæ facæ un anumit
lucru. Becul de avertizare al invidiei, egoismului sau dominanﬂei se aprindea,
indicând faptul cæ erau deconectaﬂi de la Sursæ. Caracterul lor (gânduri, sentimente
øi reacﬂii) avea nevoie sæ fie curæﬂit, ajustat sau uns de Duhul Sfânt. Latura de
guvernatori predomina atunci în mine øi în Jim, în timp ce încercam sæ-i motivæm
sæ trateze neînﬂelegerea lor într-un spirit creøtin. Uneori, era de ajuns doar sæ
stæm de vorbæ cu ei. Alteori, era nevoie de mæsuri mai ferme. ﬁinta noastræ era sæ
îi ajutæm sæ-øi refacæ legætura cu Dumnezeu, ca sæ-øi continue astfel drumul cætre
independenﬂa în El. Conduøi de Dumnezeu, ne ocupam de concepﬂiile øi aøteptærile
lor greøite. Nu læsam conflictul sæ ræmânæ nerezolvat. Armonia era restauratæ în
cæminul nostru, nu prin faptul cæ fiecare læsa de la el, ci prin hotærârea inimii.
Una dintre activitæﬂile pe care bæieﬂii au îndeplinit-o în aceastæ perioadæ a
fost pe proprietatea noastræ. Trei constructori creøtini, fraﬂi, ne construiau cabana
pentru oaspeﬂi. Matthew øi Andrew au învæﬂat tâmplærie la vârsta de 14 øi, respectiv,
12 ani, ajutându-i pe aceøtia. Seara, eram interesaﬂi cum merseseræ lucrurile în
acea zi øi ce învæﬂaseræ.
“Sunt niøte bæieﬂi foarte de treabæ øi e plæcut sæ lucrezi cu ei”, ne-a spus
Matthew, “øi învæﬂ o mulﬂime de lucruri de la ei. Chiar îmi place. Dar, tatæ, muzica
lor nu e deloc bunæ – rock øi alte genuri asemænætoare. Nu-mi place sæ ascult
toatæ ziua muzica asta.”
Jim s-a rugat în tæcere la Dumnezeu sæ-i dea înﬂelepciune înainte sæ vorbeascæ,
pentru ca sæ nu-i facæ pe copii sæ se simtæ prost. “Le-aﬂi spus ceva sau i-aﬂi rugat
sæ o opreascæ?”
“Da, i-am rugat sæ o opreascæ, øi au oprit-o. Dar cum pot sæ-i învæﬂ despre
muzica bunæ? Nu ar fi mai bine aøa?”
“Ei bine, gusturile în materie de muzicæ variazæ foarte mult astæzi. Ce ﬂi-a
spus Dumnezeu sæ faci?”
“Nu sunt sigur; gândurile îmi sunt confuze în privinﬂa asta. Bænuiesc cæ ar
trebui sæ mæ rog pentru acest lucru dimineaﬂæ øi sæ væd ce îmi spune Dumnezeu.
Tu ce ai face, tatæ?”
“Pæi, cel mai probabil le-aø explica ce e ræu la muzica de astæzi, dacæ sunt
deschiøi …”
Andrew l-a întrerupt. “De ce nu îi ducem din muzica noastræ Lângæ ape
liniøtite, ca sæ asculte în locul acelei muzici? Atunci când noi venim la masæ la
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prânz, pot sæ asculte muzica lor, iar când muncim, vom asculta muzica pe care
vrem noi sæ o ascultæm.”
“E o idee extraordinaræ, fiule. Roagæ-te la Dumnezeu dimineaﬂæ øi fæ ce îﬂi
spune El sæ faci.”
Aøa au fæcut. Acei muncitori îi respectau pe Matthew øi Andrew pentru
hærnicia lor øi pentru principiile lor morale, aøa cæ au început o discuﬂie vie despre
muzicæ. Ei øi-au spus punctul lor de vedere, l-au ascultat pe cel al fiilor noøtri, ba
chiar au fost de acord cu ei în anumite aspecte. Seara, bæieﬂii ne-au povestit despre
discuﬂia øi experienﬂele lor øi apoi au adus în discuﬂie o altæ problemæ care îi
deranja.
“Mamæ, ei beau Coca-Cola, iar Wayne spune cæ, dacæ pui un cui în ea, în cele
din urmæ cuiul se va dizolva. E un lucru teribil. E adeværat?”, a întrebat Andrew.
“Da, fiule, am înﬂeles cæ este adeværat.”
“Atunci, nu pot bea chestia aia. De ce o fac?”
Matthew l-a întrerupt plin de entuziasm: “Mâine trebuie sæ le ducem niøte
limonadæ fæcutæ în casæ øi sæ le oferim o alternativæ mai bunæ. Nu aø vrea sæ se
îmbolnæveascæ.”
“Rugaﬂi-væ øi vedeﬂi ce vrea Dumnezeu sæ faceﬂi, iar eu o sæ fiu bucuroasæ sæ
pregætesc niøte limonadæ ca sæ le duceﬂi, dacæ asta vrea Dumnezeu.” Øi aøa au
fæcut.
Acelor muncitori le-a plæcut øi au încurajat aceste schimburi – alt succes.
Bæieﬂii creøteau în ce priveøte luarea deciziilor øi încrederea cæ Dumnezeu îi
cælæuzea independent de pærinﬂii lor.
Dupæ aceea, au început sæ munceascæ cu o altæ echipæ øi au devenit cunoscuﬂi
ca fiind niøte bæieﬂi foarte corecﬂi. Uneori, erau încercaﬂi cu întrebæri grele, iar
Dumnezeu le dædea ræspunsuri bune. Dumnezeu îi conducea personal acolo unde
îøi desfæøurau activitatea. Sæ te simﬂi bine spunând ce gândeøti cu adeværat trezeøte
øi întæreøte personalitatea, rugæciunea øi tactul. Am continuat sæ avem obiønuitele
noastre discuﬂii în familie de seara, eu øi Jim asumându-ne rolul de sfætuitori øi
acordându-le timp sæ gândeascæ, sæ rezolve probleme øi sæ îøi dea seama care
este voia lui Dumnezeu.
Într-o zi, muncitorii au folosit unele cuvinte pe care bæieﬂii nu le mai auziseræ.
Nu øtiau ce înseamnæ acele cuvinte, dar au bænuit cæ nu era ceva de bine. Am
discutat despre motivele pentru care oamenii folosesc astfel de înjuræturi øi care
ar fi alternativele mai bune. Într-o searæ, Matthew abia aøtepta sæ ne împærtæøeascæ
ceva.
“Tatæ! Unul dintre tâmplari, George, bætea ceva cu ciocanul pe acoperiø.
Dintr-o datæ, s-a oprit. A fost o pauzæ lungæ øi mæ întrebam dacæ nu cumva s-o fi
lovit la deget. Apoi a urlat câteva cuvinte urâte. Nu am spus nimic, dar m-am
rugat pentru el. În timp ce luam prânzul, George mi-a pus o întrebare.
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‘Matthew, tu ce ai voie sæ spui când îﬂi dai cu ciocanul în deget?’
I-am ræspuns: ‘Eu spun: ‘Ouch [auci]!’’
Discuﬂia s-a mutat la alte subiecte øi nu i-am dat prea multæ atenﬂie. Apoi,
mai târziu în acea dupæ-amiazæ, George øi-a dat din nou cu ciocanul în deget. A
urmat o tæcere lungæ. Apoi a urlat foarte tare: ‘Oouucch!’’Øi, mi-a spus mai târziu,
a fost destul de mulﬂumit øi cu asta.”
Am râs cu toﬂii, apoi L-am læudat pe Dumnezeu pentru felul în care poate
sæ-i conducæ pe tinerii noøtri sæ facæ voia Lui øi sæ le arate adulﬂilor o cale mai
bunæ în viaﬂæ. Felul în care vorbim øi træim îi influenﬂeazæ cu adeværat pe oameni.
Iar Dumnezeu îi poate conduce pe tinerii noøtri sæ schimbe lucrurile – dacæ Îl
cunosc în mod personal!
Experienﬂa gândului – o lecﬂie bunæ
Bæieﬂii au muncit în construcﬂii vreo cinci ani. Øi-au câøtigat o reputaﬂie solidæ
de muncitori îndemânatici øi în care se poate avea încredere øi erau foarte cæutaﬂi
printre muncitorii din valea noastræ. Dupæ ce au ajutat o echipæ de muncitori sæ
construiascæ o casæ foarte frumoasæ, domnul Barry, proprietarul, le-a oferit o
øansæ uriaøæ. I-a angajat pe bæieﬂi, care atunci aveau 15 øi 13 ani, sæ cureﬂe o
suprafaﬂæ foarte mare de pædure din jurul noii sale locuinﬂe, cu promisiunea cæ îi
va plæti foarte bine când aveau sæ termine.
În acea searæ, am discutat despre aceastæ ocazie ca o familie, iar Jim i-a
sfætuit sæ cearæ sæ fie plætiﬂi în fiecare sæptæmânæ sau la douæ sæptæmâni, în loc sæ
aøtepte pânæ când aveau sæ termine.
“Nu e o afacere bunæ sæ faceﬂi aøa cum v-a cerut el”, i-a avertizat el.
Bæieﬂii l-au abordat pe domnul Barry în legæturæ cu aceastæ problemæ øi,
dupæ o discuﬂie lungæ, acesta a fost de acord. La sfârøitul primei sæptæmâni, bæieﬂii
i-au predat fiøele de pontaj, dar domnul Barry nu-øi gæsea carnetul de cecuri.
Sæptæmâna urmætoare, au predat din nou fiøele de pontaj, dar nu øi-a luat timp sæ
le scrie un cec.
“Aﬂi fost plætiﬂi sæptæmâna asta, aøa cum v-a promis domnul Barry?”, i-a
întrebat Jim dupæ sæptæmâna a treia.
“Nu, tatæ! Domnul Barry ne-a spus cæ avut de plætit o facturæ destul de mare
øi cæ trebuia sæ meargæ în oraø sæ facæ transferul din alt cont. Ne-a promis cæ ne
va plæti sæptæmâna viitoare.”
“Fiule, nu-mi place scenariul æsta. Îmi miroase a necinste. Trebuie sæ staﬂi de
vorbæ cu el direct.”
“Dar am fæcut asta, tatæ. Soﬂia sa este chiar dræguﬂæ øi ne-a servit cu suc la
prânz”, a protestat Andrew. “Nu-mi place sæ-l forﬂez. Eu cred cæ o sæ ne dea
banii, nu?”
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“Eu cred cæ vrea sæ-i munciﬂi pe degeaba øi nu are nicio intenﬂie sæ væ plæteascæ.
Trebuie sæ-L întrebaﬂi pe Dumnezeu ce sæ faceﬂi. Eu, dacæ aø fi în locul vostru, nu
aø mai munci pentru el pânæ nu m-ar plæti.”
Dimineaﬂa urmætoare, bæieﬂii au mers la lucru cu inimile grele. Voiau sæ aibæ
încredere în domnul Barry – aøa este creøtineøte, nu? Dar timpul pe care l-au
petrecut cu Dumnezeu în rugæciune pærea sæ sugereze îndoialæ vizavi de acest
om. Se simﬂeau confuzi. Voia Dumnezeu ca ei sæ se îndoiascæ de intenﬂiile lui?
Au stat de vorbæ din nou cu domnul Barry, iar acesta le-a promis cæ îi va plæti.
Aøa cæ au muncit øi în ziua aceea. Aproape cæ terminaseræ ce aveau de fæcut, øi
nu primiseræ niciun ban.
A doua zi, când s-au dus la lucru, doamna Barry le-a spus cæ soﬂul ei plecase
din ﬂaræ la minele sale de diamante din Australia ca sæ facæ rost de bani sæ-i
plæteascæ. La prânz, bæieﬂii erau siguri care era voia lui Dumnezeu øi i-au spus
doamnei Barry: “Nu mai putem munci pentru dvs. Atunci când ne veﬂi plæti, ne
vom întoarce sæ terminæm.”
“Mamæ, ne-am simﬂit atât de vinovaﬂi fæcând acest lucru! Nu credem cæ un
creøtin ar trebui sæ se îndoiascæ de ceilalﬂi. Dar am simﬂit cæ Dumnezeu voia ca
noi sæ nu mai muncim, cæ ceva nu era în regulæ.”
Aceasta ne-a dat ocazia sæ discutæm despre vinovæﬂia adeværatæ øi cea falsæ,
despre vocea lui Satana øi vocea lui Dumnezeu øi despre nevoia de a lua o decizie.
Am ajuns la concluzia cæ Dumnezeu vrea mai degrabæ sæ luæm o decizie greøitæ
decât sæ nu luæm nicio decizie. Dumnezeu ne poate îndruma atunci când luæm o
decizie. Un creøtin trebuie sæ aibæ încredere în cei care se dovedesc demni de
încredere, dar vine øi vremea când nu trebuie sæ aibæ încredere în cei care nu s-au
dovedit demni de ea. Biblia spune: “Dupæ roadele lor îi veﬂi cunoaøte.”* Judecæm
o persoanæ dupæ ceea ce face, nu doar dupæ ceea ce zice.† Dumnezeu nu vrea sæ
avem încredere într-un øarpe øi sæ-l bægæm în sân; o sæ ne muøte. Existæ o încredere
corectæ øi una greøitæ. Dumnezeu ne va conduce cum trebuie, pe mæsuræ ce Îl
cæutæm.
Am aflat curând cæ domnul Barry fugise din ﬂaræ pentru cæ pe numele lui se
emisese mandat de arestare. Se fæcea vinovat de fraudarea câtorva comercianﬂi øi
antreprenori locali. Jim i-a încurajat pe bæieﬂi sæ facæ cerere la tribunal pentru
plata banilor care li se cuveneau în urma înﬂelegerii. Domnul Barry a fost închis.
În timp ce se afla în închisoare, le-a scris bæieﬂilor un cec de 400 dolari fiecare, ce
trebuia încasat de la o bancæ din Elveﬂia. Banca a spus cæ e bun, dar, când a
trebuit sæ-l încasæm, au spus cæ nu este. Au primit o facturæ de la bancæ pentru
procesarea cecului invalid! Aceasta a fost toatæ plata lor pentru munca grea pe
care o depuseseræ.
* Matei 7:20
† Proverbe 20:11
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În serile urmætoare, am discutat despre iertare øi despre lecﬂia pe care au
învæﬂat-o din textul “dupæ roadele lor îi veﬂi cunoaøte”. Am discutat despre cum
sæ distingi vocea lui Dumnezeu în situaﬂii dificile øi despre faptul cæ El nu ne
spune întotdeauna ce am vrea noi sæ auzim. Am evaluat latura fermæ a caracterului
creøtin, care trebuie sæ fie datæ pe faﬂæ atunci când este vorba de încasarea corectæ
a salariilor noastre øi de încetarea serviciilor atunci când angajatorul nu-øi respectæ
partea din înﬂelegere.
Dupæ ce au trecut prin aceastæ experienﬂæ, bæieﬂii au spus cæ fusese o lecﬂie
neplæcutæ, dar care a meritat. Au învæﬂat cæ judecarea caracterului celuilalt se
poate face færæ uræ sau ræzbunare, atunci când Dumnezeu intræ în ecuaﬂie. Au
ales sæ se concentreze asupra beneficiilor acestei experienﬂe, nu asupra pierderilor
pe care le suferiseræ, øi sæ-L lase pe Dumnezeu sæ aibæ grijæ de nedreptate.
Nu este minunat cæ Dumnezeu ne permite nouæ, pærinﬂilor, sæ colaboræm cu
El la lecﬂiile practice de construire a caracterului în tinerii noøtri prin experienﬂele
din viaﬂa lor? Avem privilegiul de a-i învæﬂa pe tinerii noøtri sæ rezolve problemele
care se ivesc øi sæ-øi înlocuiascæ concepﬂiile greøite cu un echilibru adecvat. Ce
lecﬂii minunate au învæﬂat bæieﬂii mei din experienﬂa lor de muncæ! Mediul în care
lucrau nu a fost perfect øi curat, dar ei au învæﬂat cum sæ ia atitudine, sæ schimbe
ceea ce pot schimba øi sæ fie mulﬂumiﬂi cu ceea ce nu pot schimba. Au învæﬂat
cum sæ vorbeascæ cu oamenii, cum sæ-øi urmeze inima, care le spunea ce e bine
sæ facæ, øi cum sæ cearæ de la Dumnezeu înﬂelepciune cu privire la ce sæ facæ în
continuare. Cât mi-aø fi dorit acest fel de educaﬂie înainte sæ mæ cæsætoresc. Dvs.
nu v-aﬂi fi dorit?
Da, meseria de pærinte capætæ o perspectivæ nouæ øi diferitæ atunci când copiii
ajung la adolescenﬂæ. Vrem sæ întærim træsæturile de adult care se nasc în ei. Vrem
sæ le acordæm libertatea de a zbura singuri din când în când, sub conducerea lui
Dumnezeu, pentru a-øi întæri aripile, dar, în acelaøi timp, vrem sæ trezim în ei
sentimentul prezenﬂei lui Dumnezeu în vieﬂile lor. Faptul cæ sunt responsabili în
mod personal le dæ o conøtientizare profundæ a nevoii lor; ei strigæ la Dumnezeu
øi iau decizii – cum au fæcut bæieﬂii noøtri în angajamentele pe care le-au încheiat.
Atunci când aceastæ libertate este folositæ în mod greøit pentru a comite
nedreptæﬂi, placa de bazæ ar trebui sæ opreascæ motorul, pentru ca obiceiurile rele
sæ nu producæ stricæciuni. Apoi, pærinﬂii trebuie sæ reconecteze motorul la
Dumnezeu pentru a-l pune din nou în funcﬂiune.
Deasupra øi sub conducere
Aﬂi væzut vreodatæ un fluture chinuindu-se sæ iasæ din gogoaøa lui? Vi s-a
fæcut vreodatæ atât de milæ de vreunul, încât l-aﬂi ajutat sæ iasæ? Øi ce s-a întâmplat?
Aripile îi erau schilodite pentru cæ fusese privat de exerciﬂiul esenﬂial øi întæritor
al ieøirii din gogoaøæ prin propriile puteri. Nu putea sæ zboare corect, aøa cæ a
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devenit o pradæ uøoaræ. A încerca sæ protejezi un fluture în gogoaøa lui prea
multæ vreme va avea ca rezultat moartea acestuia. Încordarea aripilor, creøterea
øi transformarea sunt tipare esenﬂiale de viaﬂæ.
Tot aøa este øi cu tinerii noøtri – dacæ îi ajutæm prea mult, dacæ îi cocoloøim
prea mult, dacæ luæm decizii în locul lor de parcæ ar fi încæ bebeluøi sau copii
mici, nu-øi vor dezvolta aripile în Hristos øi vor fi uøor dærâmaﬂi. Pe de altæ parte,
dacæ le dæm prea multæ libertate foarte devreme, færæ Hristos, vor fi o pradæ
uøoaræ pentru ispitele øi cursele lui Satana.
Tinereﬂea este timpul potrivit pentru ca ei sæ-øi exerseze nou apærutele aripi
sub îndrumarea lui Dumnezeu, în timp ce pærinﬂii încæ le mai supravegheazæ
educaﬂia – cum fac vulturii. Este momentul potrivit pentru ei sæ-øi desævârøeascæ
caracterul, fiind în strânsæ legæturæ cu Dumnezeu øi cæutând sæ vadæ care este
voia Lui pentru vieﬂile lor. E momentul potrivit pentru ei sæ ia decizia de a-L
urma pe Dumnezeu øi de a face binele. Atunci când cad, pærinﬂii øi/sau Dumnezeu
îi pot ajuta sæ se ridice ca sæ încerce din nou, înainte sæ se præbuøeascæ pe stâncile
de jos. Noi, pærinﬂii, nu vrem sæ-i ajutæm prea mult sau prea puﬂin. Noi vrem sæ
folosim situaﬂiile øi datoriile vieﬂii de zi cu zi ca sæ începem sæ-i aøezæm în grija
lui Dumnezeu. Dacæ nu facem acest lucru, îi vom schilodi pentru aceastæ viaﬂæ øi
le putem distruge øansele pentru viaﬂa viitoare.
Ioan Botezætorul spunea foarte bine: “Trebuie ca El [Dumnezeu] sæ creascæ,
iar eu sæ mæ micøorez.”* Cred cæ aceastæ frazæ descrie bine øi rolul de pærinte al
unui adolescent. Rolul nostru de guvernator trebuie sæ se micøoreze puﬂin câte
puﬂin, pe mæsuræ ce îi legæm tot mai strâns de Dumnezeu. Suntem încæ alæturi de
ei, dar în calitate de sfætuitori. Încæ îi mai învæﬂæm øi îi mai educæm, dar Dumnezeu
trebuie sæ devinæ, în cele din urmæ, Învæﬂætorul lor.
În felul acesta, vom creøte un Luther care va sta mai degrabæ sub cælæuzirea
lui Dumnezeu decât sæ se supunæ orbeøte politicii papale. Putem influenﬂa un
Petru, care va asculta mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Vom pregæti o
Esteræ, care Îl va urma mai degrabæ pe Dumnezeu decât sentimentele ei.
“Doamne, ajutæ-mæ sæ gæsesc în Tine echilibrul între rolurile de guvernator
øi sfætuitor al adolescenﬂilor mei. Doamne, aratæ-mi cum sæ am grijæ de ei în anii
lor de adolescenﬂæ!”
Cea mai importantæ abilitate pe care noi, pærinﬂii, trebuie sæ o deprindem ca
sæ dezvoltæm efectiv caracterele adolescenﬂilor noøtri este aceea de a învæﬂa cum
sæ îi educæm sæ-øi dezvolte o umblare personalæ cu Dumnezeu. În capitolul
urmætor, vom urmæri câteva principii de bazæ ale modului în care sæ ne educæm
adolescenﬂii ca sæ ne asculte nu doar pe noi, ci øi pe Dumnezeu.

* Ioan 3:30
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ÎMBRÆﬁIØARE PENTRU CEI SINGURI
UN CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU MAMELE SINGURE
Dacæ eøti o mamæ singuræ, poﬂi fi înclinatæ sæ fii numai guvernator – nu øi
sfætuitor. Poﬂi simﬂi nevoia sæ fii tot timpul în jurul adolescentului tæu, sæ îl protejezi
în exces øi sæ iei decizii în locul lui. Dupæ toate experienﬂele prin care ai trecut tu,
te temi cæ va lua aceleaøi decizii greøite øi vrei sæ previi acest lucru. În consecinﬂæ,
încerci sæ îi controlezi viaﬂa ca sæ îl salvezi – cel puﬂin aøa crezi! Sau e posibil sæ
fii atât de copleøitæ de responsabilitæﬂile vieﬂii de mamæ singuræ, încât nu ai timpul
sau energia sæ îﬂi sfætuieøti sau conduci tânærul. Oricare ar fi extrema în care te
afli – îngrijirea în exces sau absenﬂa ei – este în detrimentul lui.
Singura întrebare pe care trebuie sæ ﬂi-o pui øi la care trebuie sæ gæseøti un
ræspuns onest este: “Doamne, ce vrei sæ fac?”* Dacæ permiﬂi propriilor emoﬂii øi
raﬂiunii omeneøti sæ te conducæ, færæ sæ ﬂii seama de îndrumarea lui Dumnezeu,
tânærul tæu s-ar putea sæ te asculte øi sæ te urmeze – dar nu va învæﬂa sæ-L urmeze
pe Dumnezeu. Øi, despærﬂit de Dumnezeu, nu va avea nicio cælæuzæ siguræ pentru
viaﬂa lui. Mai devreme sau mai târziu, va sfârøi zdrobit de stâncile “eului”.
Acﬂiunile tale pot pærea bune în ochii tæi,† dar finalitatea acestora este moartea.§
Alege singura cale siguræ: Urmeazæ-L pe Dumnezeu øi permite-I Lui sæ te ajute
sæ gæseøti echilibrul între rolul de guvernator øi cel de sfætuitor.
Cel mai important scop al unui pærinte-guvernator este acela de a-l învæﬂa øi
educa pe tânærul lui sæ-L cunoascæ pe Dumnezeu personal, folosind Scriptura øi
experienﬂele vieﬂii. Mai presus de orice altceva, tinerii trebuie sæ fie capabili sæ
distingæ între vocea lui Satana, care îi conduce prin intermediul firii pæmânteøti,
øi vocea lui Dumnezeu, care îi conduce prin intermediul minﬂii øi inimii lor. Anii
adolescenﬂei constituie perioada în care ei aleg care religie va fi religia lor øi care
dumnezeu va fi dumnezeul lor. De care dumnezeu sunt ei cel mai mult atraøi øi
cu care dumnezeu se simt ei bine? Familiarizarea cu un stæpân sau altul le
determinæ adesea destinul. Fæ în aøa fel, încât Dumnezeul cerurilor sæ fie
Dumnezeul pe care ei Îl cunosc cel mai bine. Învaﬂæ-i cæ Dumnezeu este
Conducætorul lor suprem – nu eul sau oricare altæ persoanæ. Dumnezeu te va
învæﬂa în mod personal cum sæ faci toate astea. El este Conducætorul tæu, Soﬂul
tæu øi Tatæl ceresc al copilului tæu.

* Fapte 9:6
† Judecætori 21:25
§ Proverbe 14:12
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Andrew, la 21 de ani, a proiectat øi construit acest garaj
pentru a-i adæposti maøina.
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Capitolul 10
DRESAJ DE CAI
“Øtiu, Doamne, cæ soarta omului nu este în puterea lui; nici nu stæ în puterea
omului, când umblæ, sæ-øi îndrepte paøii spre ﬂintæ.
– Ieremia 10:23
Tatæl meu era un adeværat crescætor de cai. Calul lui preferat era Curajosul,
un armæsar negru foarte iute. Curajosul îl iubea pe tata. Ori de câte ori îl vedea
venind, alerga neræbdætor la el øi îøi freca botul de el cu afecﬂiune. Era extrem de
încântat când tata avea la el øaua øi frâul. Cei doi erau una în timp ce mergeau în
trap uøor prin pædure, treceau prin pârâu aruncând stropi încoace øi încolo, galopau
de-a lungul pajiøtii øi særeau peste obstacole. Curajosul îl ducea cu plæcere pe
tatæl meu oriunde voia sæ meargæ.
Curajosului nu-i fæcea nimic altceva mai multæ plæcere decât sæ-l slujeascæ
pe tata. De ce? Se næscuse aøa binevoitor øi ascultætor în mod natural? Nu. Vedeﬂi
dvs., Curajosul era dresat cum trebuie øi asta conta!
Vedeﬂi paralela la copiii voøtri? Sunteﬂi disperaﬂi pentru cæ “mânjii” voøtri au
un spirit diferit? Li s-ar potrivi mai degrabæ numele de Matei Mâniosul, Iulian
Împarte-Groazæ, Ivan Independentul, Øtefan Øovæielnicul, Ilona Încæpæﬂânata,
Florentina cea Fricoasæ, Cristi Creier-Zero sau Nela Nu-Muncesc? V-ar plæcea
sæ aveﬂi un “armæsar” precum Curajosul – ascultætor, afectuos øi gata de slujire –
dar acest lucru nu este posibil pentru tânærul vostru. Sau este?
Îl subestimaﬂi pe Dumnezeu! Nu înﬂelegeﬂi cæ soarta omului nu este în propria
lui putere. Nu cunoaøteﬂi programul de salvare. Da, este posibil! Cu Hristos, totul
este posibil! Cred cæ, din nefericire, unul dintre cele mai bine ascunse secrete în
creøtinætatea de astæzi este experienﬂa practicæ a comuniunii cu Dumnezeu, a
cooperærii cu Hristos øi a transformærii noastre din ceea ce suntem astæzi în ceea
ce Dumnezeu vrea sæ fim.
În acest capitol, aø vrea sæ aruncæm o privire asupra dresærii cailor, ca sæ
înﬂelegem cum vrea Dumnezeu sæ lucræm cu copiii noøtri. Îi putem pregæti sæ
slujeascæ împæræﬂiei lui Dumnezeu cu bucurie, dragoste øi entuziasm – întocmai
cum Curajosul îl slujea pe tatæl meu.
Tata a folosit doi paøi simpli pentru a-l dresa pe Curajosul. Primul a fost sæ-i
câøtige încrederea. Al doilea a fost sæ aplice un program de dresaj constând
într-o combinaﬂie echilibratæ de fermitate, corectitudine øi blândeﬂe.
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De unde începem?
Fiecare copil, la naøtere, este ca un mânz nedresat, care are nevoie de acest
tip de program. Poate cæ nu aﬂi înﬂeles acest lucru atunci când vi s-au næscut
copiii. Poate cæ, în schimb, le-aﬂi permis sæ-øi urmeze imboldurile øi înclinaﬂiile
ca un cal sælbatic prin prerie. Nu aﬂi reuøit sæ le daﬂi suficientæ educaﬂie practicæ
în direcﬂii binecuvântate de Dumnezeu. În consecinﬂæ, øi-au dezvoltat un caracter
centrat pe ei înøiøi. Nu gæsesc nicio bucurie în restricﬂiile sau ordinele pe care le
primesc øi fug de poveri. Acum sunt adolescenﬂi øi væ întrebaﬂi dacæ nu cumva e
prea târziu. Væ asigur: nu e niciodatæ prea târziu sæ începeﬂi programul lui
Dumnezeu.
Cowboy-ul încercuieøte un cal sælbatic øi îl duce cætre ﬂarc. Acest armæsar
neîmblânzit bate din picior øi loveøte cu copitele øi este mânios din cauza
neaøteptatei constrângeri. Este obiønuit sæ meargæ unde vrea, când vrea øi pentru
cât timp vrea. Nu este obiønuit sæ-øi supunæ voinﬂa øi nu vrea sæ se schimbe. E
nevoie sæ se dezvolte încredere.
Pe mæsuræ ce Doru Dresorul se apropie de calul captiv, acesta fie se învârte
de colo-colo disperat, fie îøi scuturæ capul înspæimântætor sau necheazæ sfidætor.
Personalitæﬂi diferite reacﬂioneazæ în mod diferit. Aﬂi væzut aceste lucruri øi la
tinerii voøtri? Dresorul studiazæ starea de spirit a calului, între timp rugându-se la
Dumnezeu pentru înﬂelepciunea de a-i câøtiga inima acestui cal. Øtie cæ a-i câøtiga
încrederea este primul pas øi cæ încrederea nu poate fi poruncitæ – ea trebuie
câøtigatæ. Aøa cæ se roagæ la Dumnezeu pentru a-i aræta cum sæ se apropie de
acest cal într-un mod care sæ transmitæ încredere. El nu vede doar ce este calul
acum, ci øi ce poate fi dacæ este dresat cum trebuie. Îi dæ un nume care se va
potrivi cu noul sæu caracter* – Fornæilæ Face-Progrese.
Intræ în ﬂarc, cu mâna lui în mâna lui Hristos øi cu urechea potrivitæ pe frecvenﬂa
cerului pentru cælæuzire. Dumnezeu l-a învæﬂat pe dresor cât de important este
sæ-i demonstreze într-un mod tangibil lui Fornæilæ Face-Progrese cæ îl iubeøte, cæ
îi pasæ de el øi cæ îi va îmbunætæﬂi viaﬂa. Miøcærile sale sunt uøoare øi precaute; îi
vorbeøte lui Fornæilæ cu o voce calmæ øi siguræ. Nu are în mânæ un bici, nici nu îi
strigæ porunci aspre. El vrea ca acel cal sæ se simtæ bine în prezenﬂa lui. Dupæ un
timp, încearcæ sæ se apropie cu ræbdare, dar dacæ armæsarul nu este pregætit, se
retrage øi aøteaptæ. Când Fornæilæ, într-un final, se încrede îndeajuns de mult în
Doru, încât sæ-i permitæ sæ se apropie de el, Doru îl ræsplæteøte cu puﬂine boabe,
un mær sau un morcov. Apoi Doru începe sæ atingæ calul øi sæ se apropie øi mai
mult de el – sporind gradul de încredere. Cu timpul, Fornæilæ cedeazæ plæcerii de
a fi ﬂesælat. Fiecare nivel tot mai ridicat de apropiere, experimentat în siguranﬂæ,
îi construieøte lui Fornæilæ încrederea în dresorul sæu.
* Isaia 62:2
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Tinerii noøtri trebuie sæ fie abordaﬂi în mod asemænætor. Nu trebuie sæ venim
la ei cu biciul unei limbi ascuﬂite, care stârneøte teamæ øi împotrivire. “Un ræspuns
blând potoleøte mânia, dar o vorbæ aspræ aﬂâﬂæ mânia.”* “Øi voi, pærinﬂilor, nu
întærâtaﬂi la mânie pe copiii voøtri, ci creøteﬂi-i în mustrarea øi învæﬂætura
Domnului.”† Nu trebuie sæ fim combativi øi sæ avem ca ﬂintæ aceea de a le înfrânge
voinﬂa, ci doar sæ o modelæm øi sæ o îndreptæm în direcﬂia cea bunæ. Nu trebuie
sæ-i dominæm, sæ-i forﬂæm, sæ-i constrângem sau sæ le înfrângem spiritul tineresc,
ci sæ le câøtigæm inimile. Nu aøa se poartæ øi Dumnezeu cu noi? Aøa trebuie sæ
începem øi noi sæ ne purtæm cu tinerii noøtri. Încrederea se câøtigæ, nu se porunceøte
øi nu se obﬂine prin inducerea unor sentimente de vinovæﬂie.
Dumnezeu îi spune lui Doru Dresorul cæ acum existæ suficientæ încredere,
încât sæ-i punæ lui Fornæilæ Face-Progrese frâul øi sæ-l lase sæ se obiønuiascæ cu
el. Îi pune hæﬂurile øi începe sæ-l plimbe de-a lungul ﬂarcului. Dau ocol ﬂarcului
din nou øi din nou, dresorul conducându-l øi calul supunându-se. Repetiﬂia întæreøte
obiceiul. Apoi urmeazæ valtrapul, pe urmæ øaua este pusæ uøor øi prinsæ de el. Pe
mæsuræ ce calul se obiønuieøte sæ fie plimbat cu øaua în spate, Dumnezeu îi spune
lui Doru Dresorul sæ lase hæﬂurile. Acum strigæ calul pe nume øi merge de-a
lungul ﬂarcului. Fornæilæ Face-Progrese îl urmeazæ de bunævoie færæ ca acesta sæ
mai aibæ hæﬂurile în mâini. La sfârøitul lecﬂiilor de fiecare zi, Doru îl ræsplæteøte
de Fornæilæ cu boabele lui preferate – cele de porumb.
Într-o zi, Doru Dresorul a uitat sæ-i dea lui Fornæilæ boabele. Fornæilæ a
nechezat întrebætor øi a început sæ batæ cu copita în pæmânt. Doru nu øtia ce sæ
creadæ, pânæ când Duhul Sfânt i-a amintit cæ uitase ceva. “Ce sæ fac acum,
Doamne?”, a întrebat Doru Dresorul.
“Du-te øi ia boabele, dar nu i le da chiar acum. Îndepærteazæ-te de el.”
Dumnezeul cerurilor cunoaøte inima øi øtie cum sæ-l facæ pe acest cal sæ mai facæ
un pas înainte în ce priveøte încrederea, predarea øi dragostea. Noi trebuie doar
sæ-L urmæm pe Dumnezeu, øi asta a fæcut øi Doru.
Fornæilæ øi-a întors capul øi a bætut cu copita în pæmânt. Înﬂelegeﬂi valoarea
unui dresaj constant? Cailor le place rutina. Fornæilæ a alergat la Doru de bunævoie
øi øi-a frecat botul de braﬂul lui. Doru Dresorul din nou a trecut ceea ce trebuia sæ
facæ prin filtrul atotcunoscætorului Dumnezeu. Doru s-a întors spre cal, ascunzând,
în tot acest timp, boabele la spate. Calul øi-a mai frecat botul de el ceva timp,
pânæ când Doru i-a dat boabele. O legæturæ øi mai apropiatæ se realizase øi, în
acest fel, bucuria toværæøiei øi dragostea erau hrænite zi de zi, sæptæmânæ de
sæptæmânæ øi lunæ de lunæ.

* Proverbe 15:1
† Efeseni 6:4
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“Acum i-ai câøtigat inima, afecﬂiunea øi suficientæ încredere, încât sæ începi
adeværatul dresaj. Sunt alæturi de tine. Pæstreazæ-ﬂi urechea îndreptatæ spre Mine,
øi Eu îﬂi voi cælæuzi paøii ca sæ adânceøti ceea ce ai început”, l-a îndemnat
Dumnezeu.
Doru Dresorul a intrat în ﬂarc øi Fornæilæ Face-Progrese l-a salutat cælduros
cu botul lui. Doru i-a pus frâul ca de obicei øi apoi a introdus un element nou: un
hæﬂ lung de patru metri øi jumætate, conceput sæ înveﬂe un cal sæ asculte de la
distanﬂæ. Calul la acceptat încrezætor, aøa cæ Doru a început, cu rugæciune, sæ
dreseze calul sæ asculte semnale ale mâinii sau comenzi verbale. A trebuit sæ
foloseascæ un bici acum ca sæ-l facæ pe cal sæ stea pe marginea ﬂarcului în timp ce
el se afla în mijloc. (Nuiaua trebuie sæ o folosim pentru a educa, nu pentru a ræni
sau a pedepsi.) I-a luat câteva zile calului ca sæ înﬂeleagæ în mod clar ce voia
dresorul øi sæ se adapteze la acest program nou. Constanﬂa lui Doru øi abordarea
inspiratæ de Hristos i-au adus succes. Fornæilæ a învæﬂat sæ îl asculte pe dresorul
sæu øi sæ experimenteze în acelaøi timp o independenﬂæ mai mare.
Cu timpul, Fornæilæ Face-Progrese nu a mai avut nevoie de un ﬂarc care sæ-l
ﬂinæ sau de un frâu care sæ-l conducæ. Acestea au fost doar niøte mijloace de a
lega inimile, mijloace prin care Doru îøi transmitea voinﬂa, mijloace prin care
Doru i-a format obiceiuri bune, pânæ când calul a vrut sæ fie alæturi de Doru – cu sau
færæ ﬂarc. Încrederea øi loialitatea lui Fornæilæ au crescut datoritæ dresajului constant.
Dresajul nu este întotdeauna uøor
Lecﬂiile de cælærie erau amestecate printre cele de obiønuire cu frâul. Acum,
sæ nu credeﬂi cæ lecﬂiile de cælærie au mers de la început atât de uøor ca cele de
obiønuire cu frâul. Doru i-a legat hæﬂurile lui Fornæilæ de gard øi apoi a început sæ
saræ uøor în øa. Avea un picior pe scaræ când Fornæilæ s-a ridicat în douæ picioare,
a smucit hæﬂurile din gard øi a luat-o la goanæ. Doru a fost aruncat la pæmânt,
lovindu-se la øold, iar Fornæilæ era cât pe ce sæ-l calce în picioare. Mânia aproape
cæ l-a copleøit pe Doru, care avea de gând sæ-l prindæ pe acel “cal prost” øi sæ-i
dea o mamæ de bætaie cu biciul, încât s-o ﬂinæ minte toatæ viaﬂa. Dar Dumnezeu a
apelat la inima lui. “Nu obosi în facerea de bine, Doru. Trebuie sæ analizezi de
ce Fornæilæ a reacﬂionat aøa cum a fæcut-o. A fost o reacﬂie normalæ a lui?”
Doru a cooperat cu Dumnezeu amintindu-øi ce avea special acest cal øi de ce
alesese sæ treacæ prin procesul anevoios de a-l dresa cu dragoste øi fermitate, øi
nu alesese sæ-l dreseze prin forﬂæ øi asprime. Øi-a reînnoit convingerea cæ dresajul
va da roade øi cæ, în felul acesta, o sæ aibæ un cal mai bun. Cu cât mai valoroasæ
este supunerea din dragoste øi de bunæ voie, decât supunerea forﬂatæ, venitæ în
urma dominærii fizice. “Nu o sæ renunﬂ la calul acesta sau la ce poate sæ facæ
Dumnezeu; o, dacæ aø putea sæ întorc inima acestui armæsar cu totul spre mine,
cu ajutorul cælæuzirii lui Dumnezeu”, a promis Doru.
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“De ce a reacﬂionat într-un mod atât de dureros pentru mine tocmai acum?”,
s-a întrebat Doru. “Asta nu-i stæ în fire lui Fornæilæ. Dureros … asta e! Poate cæ,
din neglijenﬂæ, nu am væzut un spin care era sub øa. O sæ verific.”
Din nou în ﬂarc, Doru s-a apropiat calm de Fornæilæ, vorbindu-i liniøtitor. L-a
mângâiat pe bot øi apoi a început sæ-l mângâie pe gât. Øi-a miøcat mâinile încet
spre øa øi l-a observat pe Fornæilæ cæ începe sæ tremure øi sæ se uite la el cu ochi
temætori. A îndepærtat cu grijæ øaua. Bineînﬂeles, sub øa era un mænunchi de ciulini.
Øi sub ciulini era o ranæ deschisæ. În mod evident, greutatea øeii care apæsa pe
ciulini era suportabilæ, dar greutatea lui Doru apæsând pe ciulini în rana deschisæ
era prea mult! Nu e de mirare cæ reacﬂionase aøa!
Doru a continuat sæ îi vorbeascæ blând lui Fornæilæ în timp ce îi îndepærta
ciulinii øi îi ungea rana cu o alifie liniøtitoare. Dupæ câteva zile de tratament, rana
a început sæ supureze øi trebuia curæﬂatæ. Deøi era dureros pentru Fornæilæ, a
simﬂit cæ avea nevoie de aøa ceva øi s-a supus îngrijirii. Doru nu øtiuse cât de
adâncæ era rana pânæ când nu a trecut prin tot acest proces de vindecare. Era
recunoscætor cæ Îl ascultase pe Dumnezeu øi-l læsase pe Fornæilæ în pace în loc
sæ-l batæ øi sæ zbiere la el atunci când s-a simﬂit atât de provocat. Øi-a dat seama
cæ încrederea la care muncise atât de mult ca sæ o obﬂinæ s-ar fi dus pe apa sâmbetei.
Tratamentul grijuliu, blând øi corect au adus vindecarea.
Tot aøa trebuie sæ lucræm øi noi cu tinerii noøtri. Adesea, avem probleme cu
ei pentru cæ noi suntem ciulinii de sub øa; de aceea sunt nærævaøi, azvârlæ din
copite øi o iau la goanæ. Poate cæ i-am abandonat, i-am respins, am abuzat de ei,
am fost aspri cu ei, i-am fæcut sæ se simtæ neimportanﬂi, am fost indulgenﬂi cu ei
øi nu le-am fost alæturi – oricare dintre aceste lucruri. Cæ reacﬂioneazæ aøa deoarece
problemele acestea sunt reale sau doar presupuse, nu conteazæ. Ciulinii trebuie
descoperiﬂi øi îndepærtaﬂi øi trebuie aplicatæ o alifie vindecætoare pânæ la vindecarea
rænii. Satana le insuflæ în mod efectiv minciuni în minte øi adesea ei le cred;
aceste minciuni sunt cauza reacﬂiilor øi comportamentelor negative. Dumnezeu
væ poate conduce sæ le descoperiﬂi. El væ va aræta exact ce trebuie sæ faceﬂi pentru
a schimba øi a repara aceste puncte nevralgice. Mergeﬂi la Dumnezeu.
A sosit timpul ca Doru sæ încerce øaua din nou. Ochii temætori ai lui Fornæilæ
Face-Progrese reflectau amintirea unei experienﬂe anterioare dureroase. Doru l-a
ajutat sæ treacæ peste acest moment cu cuvinte liniøtitoare, atingeri blânde øi cu
un ﬂesælat foarte lung. Fornæilæ a tremurat atunci când øaua a fost pusæ pe spatele
lui øi prinsæ în chingi. A întors o privire prudentæ la dresorul sæu atunci când
Doru a pus încet piciorul în scaræ. Când øi-a dat seama cæ de data asta nu-l doare,
s-a relaxat øi dresajul a continuat. Fornæilæ era o bijuterie. Încrezætor în dragostea
lui Doru, a învæﬂat repede – la început mersul la pas, apoi la trap øi apoi galopul.
Era foarte atent la dorinﬂele lui Doru øi a învæﬂat repede ce voia Doru sæ-i transmitæ
prin presiunea piciorului, comenzile verbale sau hæﬂuri. Doru era încântat øi îl
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læsa pe Fornæilæ sæ simtæ acest lucru. Fornæilæ Face-Progrese devenea cel mai
minunat øi cel mai credincios cal. Dar trebuie plætit un preﬂ pentru ca aceste
calitæﬂi sæ se dezvolte, nu-i aøa?*
Cu timpul, Doru a început sæ-l cælæreascæ pe Fornæilæ prin pajiøte øi chiar pe
dealurile pe care crescuse Fornæilæ. Fornæilæ simﬂea impulsuri vechi stârnindu-se
în el – chemarea sælbæticiei era foarte puternicæ. O, libertate sæ alerge ca înainte!
Dar atunci øi-a amintit de cælæreﬂul de pe spatele lui. Legætura dintre ei era acum
puternicæ. Dragostea øi loialitatea au câøtigat. Fornæilæ a ales sæ-l slujeascæ pe
Doru øi sæ fie tovaræøul lui credincios.
Într-o zi, Doru Dresorul a plecat cu Fornæilæ Face-Progrese sæ repare câﬂiva
stâlpi de la gard. El lucra, iar calul îl urma, cærând uneltele øi aøteptând ræbdætor
la fiecare oprire. Nu era legat. Pæøtea iarbæ, dar ochii îl urmæreau pe Doru, ca sæ
øtie în orice moment unde se aflæ, întocmai ca un copil care îøi admiræ pærintele.
Dupæ prânz, Fornæilæ s-a întins, iar Doru s-a rezemat de el sæ tragæ un pui de
somn. Acasæ, Fornæilæ îl urma pe Doru când acesta fæcea treabæ pe lângæ casæ –
voia pur øi simplu sæ fie cu el. Îi plæcea sæ munceascæ, sæ alerge, sæ se joace, sæ fie
tot timpul cu Doru, dresorul sæu. De ce? Pentru cæ dragostea a dat naøtere dragostei.
Slujirea din dragoste întrece cu mult în valoare supunerea oarbæ.
Aceasta ilustreazæ foarte bine relaﬂia pe care Dumnezeu, antrenorul nostru,
vrea sæ o aibæ cu noi – pærinﬂi øi copii. Dumnezeu vrea sæ ne “dreseze” sæ devenim
fericiﬂi øi liberi ca øi Fornæilæ Face-Progrese.
Doru, la rândul lui, se bucura sæ fie împreunæ cu Fornæilæ øi pæstra întotdeauna
la îndemânæ hrana favoritæ a acestuia – boabele de porumb øi morcovii. Lui
Fornæilæ îi plæceau în special morcovii. Doru îl privea în ochi pe Fornæilæ cu o
dragoste pe care calul pur øi simplu o devora. Ceilalﬂi cai erau ﬂesælaﬂi de angajaﬂi,
dar nu øi Fornæilæ. Doru îl ﬂesæla chiar el, øi aøa au træit pânæ la adânci bætrâneﬂi
respectându-se, iubindu-se øi slujindu-se reciproc. A meritat tot efortul depus
pentru a pune bazele unui dresaj adeværat? Cu siguranﬂæ!
Nu vreﬂi acest fel de relaﬂie cu tânærul vostru? O puteﬂi avea. Se aplicæ aceiaøi
doi paøi. Poate cæ aveﬂi un “armæsar” obraznic, neliniøtit øi sfidætor. Sau poate cæ
tânærul dvs. este temætor øi distrat ca Dan cel Disperat. Citiﬂi poveøtile lor în
urmætoarele capitole øi asiguraﬂi-væ cæ, oricare ar fi nevoia tânærului vostru, sub
cælæuzirea lui Dumnezeu, îi veﬂi câøtiga încrederea øi veﬂi pune în aplicare
programul de “dresaj” care i se potriveøte. “Armæsarul” vostru, alæturi de
Dumnezeu, poate deveni un Fornæilæ – øi mult mai mult!

* Proverbe 18:24
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ÎMBRÆﬁIØARE PENTRU CEI SINGURI
UN CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU MAMELE SINGURE
Fiecare tânær care nu este disciplinat cu grijæ øi rugæciune va fi nefericit øi îøi
va dezvolta niøte træsæturi de caracter atât de neatrægætoare, încât Domnul nu îl
poate uni cu familia Lui din cer. Un copil ræsfæﬂat duce o povaræ grea toatæ viaﬂa.
Øi este atât de uøor sæ îi ræsfæﬂæm, sæ fim toleranﬂi cu slæbiciunile lor în situaﬂia
unei separæri, a unui divorﬂ sau într-o familie monoparentalæ. Însæ “dresajul”
greøit produce roade rele. Atunci când vin încercærile – sau dezamægirile sau
ispita – tânærul care nu a fost educat cum trebuie îøi va urma propria voinﬂæ
nedisciplinatæ øi greøit canalizatæ. Copiii øi tinerii cærora li se permite sæ-øi urmeze
propria voinﬂæ sunt nefericiﬂi. Aøa cæ trebuie sæ ne asiguræm cæ adeværata corecﬂie
øi înlæturare a obiceiurilor rele este plinæ de dragoste. Dragostea se manifestæ în
educarea tinerilor în ce priveøte obiceiurile bune øi în dispoziﬂia noastræ de a
acorda timpul necesar acestui lucru.
Un cal are o capacitate de înﬂelegere limitatæ, dar tu, ca dresor, poﬂi realiza
mai mult decât un dresaj øi o supunere exterioaræ. Îl poﬂi lega pe tânærul tæu de
Dumnezeu în mod personal prin influenﬂæ øi exemplu. Nu vrei ca el sæ-L cunoascæ
pe Antrenor, pe Isus, personal? Nu vrei ca Dumnezeu sæ fie alæturi de adolescentul
tæu øi sæ-l înveﬂe? Sigur cæ vrei. Atunci trebuie ca tu însuﬂi sæ alegi sæ-L cauﬂi,
sæ-L asculﬂi øi sæ-L urmezi pe Antrenor, pe Isus. Vrei ca Dumnezeu sæ fie
întotdeauna alæturi de adolescentul tæu, chiar øi atunci când tu nu îi eøti alæturi;
vrei ca el sæ fie obiønuit sæ audæ, sæ cunoascæ øi sæ urmeze vocea Antrenorului.
Prin urmare, curaj! Isus este cu tine. El este Antrenorul divin care este alæturi
de tine ca sæ te mângâie, sæ te cælæuzeascæ øi sæ aducæ echilibru în dezechilibrul
tæu, înﬂelepciune în confuzia ta øi putere în slæbiciunea ta. Dumnezeu va fi
Antrenorul tæu personal.

Mattew, la 19 ani,
îndepærtând zæpada –
una dintre îndatoririle
sale la treburile casei.
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Capitolul 11
RADU CEL RECE
Harul øi pacea sæ væ fie înmulﬂite prin cunoaøterea lui Dumnezeu
øi a Domnului nostru Isus Hristos!
– 2 Petru 1:2
Radu cel Rece, în vârstæ de 14 ani, se aøezæ docil pe canapea, alæturi de
pærinﬂii sæi, însæ se observa o oarecare neliniøte în comportamentul sæu. În timp
ce pærinﬂii lui Radu se aflau în vizitæ la noi, încercam sæ ajungem øi la inima lui
Radu într-un mod prietenos, plini de interes. Însæ Radu cel Rece ne ræspundea cu
o mare reﬂinere. Era politicos øi ne ræspundea la întrebæri, dar nu punea suflet în
toate acestea. Dincolo de purtarea sa liniøtitæ, el pærea a fi neliniøtit – întocmai ca
un armæsar închis într-un ﬂarc, cæutând un mod de a scæpa.
“Haideﬂi sæ facem o plimbare pânæ la râu øi astfel vom putea sæ stæm mai
mult timp de vorbæ”, propuse Jim. Matthew øi Andrew, în vârstæ de 17 øi, respectiv,
15 ani, mergeau înainte împreunæ cu Radu øi fratele sæu. Jim øi cu mine mergeam
în spatele lor, alæturi de pærinﬂii lui Radu. Ei începuræ sæ ne împærtæøeascæ
dificultæﬂile pe care le întâmpinau în educarea lui Radu cel Rece. Cæutau niøte
ræspunsuri, øi acesta era motivul vizitei lor. Mama divorﬂase de tatæl lui Radu cu
câﬂiva ani mai înainte øi s-a recæsætorit. Radu cel Rece a fost nevoit sæ petreacæ
timp cu ambii pærinﬂi, fapt ce i-a provocat multæ confuzie. Mama øi noul ei soﬂ
doreau sæ promoveze valorile creøtine în cæminul lor, pe când tatæl lui Radu se
læsa în voia unei vieﬂi permisive de beﬂie, deøertæciune lumeascæ øi brutalitate.
Bietul Radu era prins în lupta decisivæ dintre cele douæ stiluri de viaﬂæ øi se pærea
cæ cel al tatælui sæu câøtigæ teren. Radu începuse sæ se întrebe dacæ într-adevær îøi
dorea sæ fie creøtin. Pærinﬂii erau îngrijoraﬂi de faptul cæ toate eforturile lor de a-l
atrage pe Radu pæreau mai degrabæ sæ-l îndepærteze. Ei ne-au mærturisit cæ, atunci
când, în cele din urmæ, se punea problema suportærii consecinﬂelor, de obicei
experimentau mânie øi frustrare. Radu îøi asumase rolul de copil încæpæﬂânat, pe
care nimic nu-l mai poate sensibiliza. Ce puteam face?
Ne-am adunat cu toﬂii la râu øi, plini de veselie, aruncam cu pietre în râul
North Fork, care curgea repede la vale. Familia mea a purtat conversaﬂii pline de
amabilitate în special cu Radu øi fratele sæu. Dupæ aceastæ plimbare a noastræ,
ne-am jucat alergatea pânæ acasæ la noi. Am ﬂinut neapærat sæ-l alerg pe Radu,
pentru ca, astfel, sæ pot ajunge la inima lui într-un mod distractiv, prin joc. I-am
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inclus pe Radu øi pe fratele sæu în programul nostru casnic de educare în pregætirea
meselor, spælatul vaselor øi alte îndeletniciri casnice, împreunæ cu fiii noøtri. Radu
s-a adaptat perfect øi astfel s-a instalat încrederea.
În cæutarea inimii lui Radu
Însæ, în urmætoarea searæ, în timp ce se îndreptau spre râu, Radu cel Rece
începu sæ arunce cu pietre în copiii noøtri. Matthew, fratele lui Radu øi Andrew
au încercat sæ discute cu el într-un mod cât se poate de prietenos, dar el a continuat
sæ arunce cu pietre în ei plin de ræutate. În cele din urmæ, Andrew a venit øi ne-a
spus ce se întâmplæ.
“Doamne, ce vrei sæ facem?”*, m-am rugat cu glas tare. Jim øi cu mine am
discutat câteva lucruri cu pærinﬂii lui Radu. Ei ne-au acordat deplinæ libertate în
lucrul cu fiul lor øi în alegerea paøilor pe care simﬂeam cæ Dumnezeu ne cere sæ-i
urmæm în încercarea de a-i câøtiga inima. Ei se simﬂeau frustraﬂi øi nu øtiau ce sæ
mai facæ. Radu cel Rece aræta respect faﬂæ de familia noastræ øi acest lucru
constituia baza ultimei lor speranﬂe pentru Radu.
Mama ne-a mærturisit apoi: “Radu a mai avut probleme de acest gen la øcoala
creøtinæ pe care o frecventeazæ – în special cu fetele. Le trægea de pær, le lovea øi
le adresa cuvinte foarte urâte, chiar grosolane. Am discutat în repetate rânduri cu
el. Directorul øi pedagogul au încercat, de asemenea, sæ-l determine sæ mediteze
la acest comportament, dar degeaba. Comportamentul sæu continuæ sæ regreseze
în mod constant în ultimii ani øi se pare cæ el nu înﬂelege nimic din toate acestea.
Acasæ la noi Radu obiønuieøte sæ ne ajute la îndeplinirea treburilor casnice,
rezolvându-øi sarcinile, uneori chiar gætind, atunci când avem nevoie de asta –
dar nimic mai mult. El devine din ce în ce mai evaziv øi mai nestatornic. Se
strecoaræ afaræ din casæ pentru a fi în compania tinerilor grosolani din vecinætate
øi refuzæ sæ ne spunæ ce face. Pedepsele pe care i le aplicæm par sæ intensifice øi
mai mult atitudinea sa de ræzvrætire. Radu devine din ce în ce mai împietrit, mai
ræzbunætor øi mai nemilos. Are destul timp liber, dar refuzæ sæ mai aibæ momente
de devoﬂiune personalæ. Suntem îngrijoraﬂi pentru el. Ne puteﬂi ajuta?”
Am hotærât sæ avem un consiliu de familie chiar în sufragerie, cu toﬂi cei
prezenﬂi.
Jim a deschis discuﬂia explicând scopul unui consiliu de familie: “Noi avem
consiliu de familie ori de câte ori existæ o problemæ care trebuie rezolvatæ. Fiecare
va avea posibilitatea sæ vorbeascæ færæ a fi întrerupt. Vrem sæ existe obiectivitate
faﬂæ de fiecare. Radu, chiar dacæ aceøtia sunt bæieﬂii mei, te voi judeca în mod
obiectiv. Nu voi fi pærtinitor. Nu voi avea prejudecæﬂi faﬂæ de tine. Andrew, poﬂi
începe tu primul.”
* Fapte 9:6
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“Ei bine, în timp ce ne îndreptam spre râu, Radu a aruncat mai întâi cu pietre.
L-am rugat sæ înceteze. Nu a fæcut-o. Aøa cæ am discutat cu Matthew øi amândoi
i-am explicat cæ putea sæ arunce cu pietre în copaci – ceea ce era mult mai bine.
Øi astfel am început cu toﬂii sæ aruncæm cu pietre în anumiﬂi copaci øi am încercat
sæ facem un joc distractiv din asta. A mers o vreme, dar curând Radu a început sæ
arunce cu pietre atât în fratele sæu, cât øi în mine.
“Se poate sæ fi fost un accident?”, întrebæ Jim.
“N-a fost un accident; a fost intenﬂionat.” Andrew privi cu gingæøie spre
Radu. “Priveøte la semnele læsate de loviturile pietrelor pe braﬂul meu.”
Am examinat braﬂul lui Andrew, fapt ce dovedea cæ versiunea sa era veridicæ.
Apoi vorbi fratele lui Radu, apoi Matthew, fiecare dintre ei confirmând spusele
lui Andrew.
Eu mæ rugam ca Duhul Sfânt sæ vinæ în cadrul acestei întâlniri, în mod special
în inima lui Radu pentru a-l elibera de acest comportament supærætor. Doamne,
aratæ-ne care este esenﬂa problemei, astfel încât Radu øi familia lui sæ poatæ gæsi
acea libertate care este în Tine! Oare ce nevoie neîmplinitæ genereazæ un astfel
de comportament? Dæ-ne înﬂelepciune de sus. *
“Ei bine, Radu, ce ai de spus?”
Radu stætea în balansoar, legænându-se uøor cu capul plecat – pærând rece øi
insensibil la mærturia împotriva sa. “Ei bine, poate a fost un accident”, mormæi el
liniøtit.
“Ascultæ, Radu, nu putem rezolva aceastæ problemæ dacæ nu eøti cinstit. Vei
fi tratat în mod obiectiv. Suntem aici ca sæ te ajutæm. Acum, dacæ tu nu vei alege
sæ faci ce este bine, vor exista consecinﬂe în cæminul meu. Aici eøti sub autoritatea
mea – nu a pærinﬂilor tæi”, îi explicæ Jim ferm, dar cu dragoste.
“Radu, noi te iubim øi ﬂinem la tine. Cred cæ deja ﬂi-ai dat seama de acest
lucru din felul în care ne-am purtat cu tine. Rugæciunea noastræ este ca tu sæ
doreøti ajutorul øi astfel sæ poﬂi fi ajutat. Nu îﬂi suntem duømani, ci prieteni.
Adeværul este întotdeauna cel mai bun mod de a rezolva o problemæ. Fii bun øi
spune-ne adeværul”, am adæugat eu.
El continua sæ stea în aceeaøi poziﬂie ca mai înainte, cu capul plecat, færæ sæ
priveascæ pe careva dintre noi. Apoi spuse atât de încet, încât abia se auzea: “Da,
aøa am fæcut.”
L-am rugat din toatæ inima sæ mai repete, suficient de tare ca sæ putem auzi,
øi a fæcut-o.
“Ce te face sæ arunci cu pietre în mod intenﬂionat øi astfel sæ ræneøti alte
persoane, aøa cum ai fæcut tu, Radu?”
“Nu øtiu”, ræspunse el plictisit.
* Iacov 1:5
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“Ei bine, Radu, cred cæ trebuie sæ faci ceva dræguﬂ pentru a compensa felul
inuman in care te-ai purtat faﬂæ de Andrew øi fratele tæu. Vreau sæ redactezi o
scrisoare de apreciere atât pentru fratele tæu, cât øi pentru Andrew al nostru. Vrei
sæ faci acest lucru?”, întrebæ Jim.
El ezitæ puﬂin, dar fu convins sæ spunæ în cele din urmæ “da”.
Ne-am despærﬂit, dar am fost profund impresionatæ de discuﬂia pe care am
avut-o cu Radu în legæturæ cu gândurile înøelætoare. În tinereﬂe eu însæmi fusesem
vulnerabilæ la asta – gândurile înøelætoare – fapt ce determina o gândire distructivæ
faﬂæ de mine însæmi. Drept urmare, Dumnezeu mi se pærea atât de îndepærtat, øi
percepeam acest lucru ca fiind un eøec. Îmi doream sæ-l fac conøtient pe Radu de
faptul cæ Isus poate sæ-l înveﬂe care este diferenﬂa între gândurile adeværate øi
gândurile false, øi de faptul cæ nu trebuie sæ creadæ minciunile pe care Satana le
pune în minﬂile noastre. I-am împærtæøit câteva din experienﬂele mele din
adolescenﬂæ, cu scopul de a-l ajuta sæ înﬂeleagæ cum anume sæ filtreze aceste
gânduri prin prisma lui Dumnezeu øi sæ le deosebeascæ. El a ascultat, dar nu a
spus mare lucru.
În dimineaﬂa urmætoare, am avut altarul familial, iar Radu øi-a prezentat
scuzele prin intermediul unei scrisori foarte dræguﬂe. Chiar øi-a exprimat aprecierea
faﬂæ de Andrew. A fost într-adevær minunat øi pærea sincer. Mama sa ne-a mærturisit
cât de harnic fusese Radu cel Rece în acea dimineaﬂæ, trezindu-se devreme din
proprie iniﬂiativæ pentru a scrie aceste scrisori. Acest fapt a miøcat-o profund.
Scrisoarea adresatæ fratelui sæu a fost øi mai emoﬂionantæ øi, cu aprobarea lui
Radu, ne-au citit-o øi nouæ. Dar se simﬂea încæ o atmosferæ apæsætoare în atitudinea
sa øi capul sæu continua sæ stea plecat. Pærea insensibil din punct de vedere
emoﬂional. Pânæ øi complimentele øi recunoøtinﬂa noastræ pæreau sæ atingæ niøte
urechi surde.
Am continuat sæ ne rugæm pentru Radu cel Rece øi i-am acordat multe ocazii
ca, în mod conøtient, sæ spunæ øi sæ facæ lucruri dræguﬂe. Am încurajat folosirea
acestor expresii în lucrul sæu, în jocul sæu, pentru a putea exersa øi întæri træsæturi
de caracter opuse.* Spre surprinderea øi bucuria mamei sale, el interacﬂiona bine
cu bæieﬂii mei. Am avut câteva conflicte în acea zi, dar explicaﬂiile øi rugæminﬂile
au fost întâmpinate de o atitudine supusæ din partea sa. Se ruga când i se cerea
asta øi øi-a schimbat manierele de fiecare datæ când i s-a explicat de ce øi cum.
Bæieﬂii mei au iniﬂiat conversaﬂii plæcute cu el øi el s-a læsat prins în ele. “Acest
armæsar sensibil începe sæ se simtæ bine în ﬂarcul pentru antrenament øi sæ-L
urmeze pe Antrenor”, îmi spuneam. Consideram cæ începem sæ câøtigæm teren,
în timp ce puterea lui Hristos lucra cu noi toﬂi øi îi dædea lui Radu posibilitatea sæ
aleagæ ce e corect, nu ceea ce este ræu. Pærea cæ noul drum prindea avânt … pânæ
la altarul de searæ.
* Romani 12:21
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Provocarea
“Sæ cântæm imnul 343”, începu Jim.
Eu stæteam lângæ Radu cel Rece. Am început sæ cântæm cu toﬂii din toatæ
inima, cu excepﬂia lui. L-am înghiontit, apoi i-am øoptit de douæ ori la ureche:
“Radu, poﬂi cânta øi tu.” El stætea neclintit, cu buzele lipite strâns. I-am fæcut
semn din ochi lui Jim øi apoi a observat øi el cæ Radu se încæpæﬂâna sæ nu participe.
“Radu”, interveni el între versuri, “trebuie sæ cânﬂi. Îﬂi face bine. În casa
mea, eu reprezint autoritatea øi tu trebuie sæ te supui cerinﬂelor religioase cu dragæ
inimæ, nu de silæ. Sæ începem din nou pentru a-ﬂi da o nouæ øansæ de a alege sæ
faci ce este bine.”
Radu nici mæcar nu s-a stræduit sæ cânte. A fost rugat din nou. De data aceasta
mima cuvintele. Nu auzeam nimic, aøa cæ mi-am lipit urechea de gura lui. “Nu e
cântec auzibil”, am afirmat eu. Încæ o datæ i s-a dat o øansæ, dar continua sæ fie
încæpæﬂânat, rece øi neascultætor. Era clar cæ încerca sæ deﬂinæ controlul.
Doamne, am strigat în inima mea, dæ-i înﬂelepciune de sus lui Jim. Câøtigæ-i
Tu inima lui Radu, fæ-l sæ øtie clar ce are de fæcut øi dæ-i puterea sæ facæ alegeri
bune. Apropie-Te de Radu øi atrage-l spre Tine. Fæ-l sæ vadæ dragoste în
aøteptærile noastre ca el sæ asculte.
Îﬂi puteai da seama cæ Jim striga la Dumnezeu într-un mod asemænætor. Dupæ
câteva momente, Jim s-a ridicat de la masæ øi a spus ferm: “Radu, vino cu mine.
Vino øi tu”, spuse el, întorcându-se spre tatæl vitreg al lui Radu.
Radu nu se miøcæ.
“Radu, am spus sæ vii”, i se adresæ Jim cu multæ autoritate, øi Radu se ridicæ
pentru a-l urma. Când trecu pe lângæ cuptor, Jim apucæ o bucatæ de lemn øi lovi
tare zidul de piatræ, pentru efect. Nu era furios, dar era foarte ferm.
Au ieøit pe uøa din spate – tatæl vitreg, fiul vitreg øi Jim. Noi, care am ræmas
în casæ, ne-am rugat pentru Radu. Am væzut cæ mæsurile blânde nu atingeau
problema øi, de dragul lui Radu, erau necesare mæsuri mai ferme. Voiam ca el sæ
perceapæ dragostea care motiva atât abordarea delicatæ, cât øi pe cea fermæ. Numai
dacæ am fi putut sæ-l ajutæm sæ se lege de Isus, atunci øi doar atunci ar fi putut
gæsi eliberare de tot ceea ce-l ﬂinea departe øi-l fæcea sæ fie ostil faﬂæ de oricine.
Jim se rugæ din nou lui Dumnezeu sæ-i însoﬂeascæ cuvintele øi faptele. El nu
voia sæ foloseascæ acel bæﬂ, dar se pærea cæ sosise timpul pentru o motivare vizualæ.
Radu trebuia sæ øtie cæ a ræmâne obraznic øi independent nu reprezintæ o opﬂiune.
Jim voia ca el sæ fie convins cæ nu existæ o altæ cale decât aceea de a-I oferi lui
Dumnezeu sufletul sæu urât ca sæ gæseascæ har în Isus pentru a face ce este bine.
“Acum, Radu, ai douæ posibilitæﬂi”, îl anunﬂæ Jim. “Poﬂi alege sæ te supui
acum, sæ îngenunchezi øi sæ te rogi lui Isus împreunæ cu mine ca sæ te ajute sæ-ﬂi
schimbi spiritul acesta urât. Sau va trebui sæ înfrunﬂi consecinﬂele acﬂiunilor tale
pæcætoase. Trebuie sæ existe consecinﬂe pentru astfel de lucruri, pentru cæ, altfel,
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vei continua sæ mergi pe acest drum greøit. Nu te voi disciplina pentru cæ te
uræsc, ci pentru cæ te iubesc. Eøti prea valoros ca sæ te las sæ continui pe acest
drum ræu. Isus te iubeøte, ca øi mine de altfel, øi noi vrem sæ te ajutæm sæ fii
eliberat de acest spirit ræu pe care-l nutreøti. Nu trebuie sæ asculﬂi de acest spirit –
Isus te va ajuta.”
Privirea lui Radu începuse sæ se înmoaie pe fondul acelui calm stoic. Jim
observæ acel slab licær de speranﬂæ øi a acﬂionat ca atare.
El îngenunche øi, minunea minunilor, Radu îngenunche, de asemenea. “Mæ
voi ruga lui Isus øi sunt sigur cæ nu øtii ce sæ te rogi, aøa cæ vreau sæ repeﬂi dupæ
mine o rugæciune de predare. ‘Scumpe Isus, iartæ-mæ chiar acum pentru spiritul
meu rebel.’” Øi Radu cel Rece repetæ asta.
“‘Vreau sæ mæ schimb.’” Øi Radu repetæ cuvintele cu timiditate, dar færæ
ezitare.
“‘Isuse, vino în inima, mintea, viaﬂa mea øi schimbæ-mæ în interior.
Vreau sæ fiu altfel astæzi.
Vreau sæ fiu omul care vrei Tu sæ fiu.
Nu pot face asta færæ puterea øi sprijinul Tæu.
Dar pot sæ-mi iau angajamentul de a-mi supune voinﬂa sæ facæ voia Ta øi sæ
ascult orice-mi vei cere sæ fac prin puterea Ta.’”
Apoi Radu începu sæ plângæ, carapacea sa protectoare øi duræ se sparse în
cele din urmæ.
Dupæ o pauzæ, el spuse, din adâncul inimii: “Doamne, îmi pare ræu cæ sunt
un bæiat atât de ticælos. Chiar vreau sæ Te urmez.”
Cei trei bærbaﬂi s-au îmbræﬂiøat unul pe celælalt øi lacrimi de bucurie au
înmiresmat acest moment. Am revenit la momentele de închinare øi am început
sæ cântæm imnul nostru. Radu cel Rece cânta timid, øi totuøi cu entuziasm.
Închinarea a fost minunatæ. La sfârøit l-am læudat pe Radu pentru alegerile sale.
Radu îøi ceru scuze: “Îmi pare ræu cæ am fost aøa de încæpæﬂânat øi nu am
cântat. Am greøit.”
Dumnezeu poate sæ atingæ øi sæ schimbe inimile acelora care îøi simt nevoia
øi sunt receptivi faﬂæ de El. Firea lui Radu a fost schimbatæ. Inima lui a devenit
bunæ øi calmæ. Acum experimenta speranﬂa ca pe ceva nou. Radu cel Rece era
încæ un pachet de dorinﬂe necunoscute øi speram sæ-l ajutæm sæ-øi împlineascæ
multe dintre aceste nevoi, învæﬂându-l cum sæ facæ din Isus cel mai bun Prieten øi
Salvatorul sæu. Dumnezeu cunoaøte luptele lui øi poate sæ-l scape de gândurile øi
sentimentele sale greøite.
Asemenea lui Hristos?
Într-adevær, dragostea se manifestæ prin fermitate – nu e vorba de acea
inflexibilitate respingætoare atât de comunæ astæzi, ci mai degrabæ de acea intenﬂie
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fermæ de a-l scoate pe cel greøit din groapa pæcatului. Hristos a manifestat aceastæ
fermitate atunci când a ræsturnat mesele din Templu øi i-a dat afaræ pe schimbætorii
de bani. Isus i-a iubit pe cei greøiﬂi øi a dorit sæ-i ajute, dar pentru asta avea nevoie
de atenﬂia, consimﬂæmântul øi cooperarea lor.
Martorii care iubeau pæcatul au considerat nedreaptæ mustrarea adresatæ de
Hristos – aøa cum copilul care greøeøte protesteazæ la pælmuire. Oricum, adeværata
problemæ nu era metoda folositæ de Hristos, ci faptul cæ inima pæcætoasæ nu vrea
sæ fie corectatæ.* Pæcatul vrea sæ fie læsat sæ creascæ. Satana vrea sæ-i controleze
pe tineri, el nu vrea ca noi sæ-i læsæm pe copii sæ suporte acele consecinﬂe care
sæ-i motiveze sæ se apropie øi sæ-L cunoascæ personal pe Isus, astfel încât gândurile,
sentimentele øi obiceiurile lor sæ poatæ fi schimbate.
Trebuie sæ fim puternici în Hristos, ca sæ ne luptæm sæ-i scoatem de sub
controlul lui Satana. Aﬂi considerat vreodatæ cæ avem nevoie de un curaj øi o
forﬂæ asemænætoare cu cele ale Domnului Hristos? Adesea echivalæm asemænarea
cu Hristos doar cu virtuﬂile mai delicate: blândeﬂe, ræbdare, umilinﬂæ øi bunætate.
Într-adevær, Hristos a avut aceste calitæﬂi esenﬂiale. Dar caracterul Sæu a fost
echilibrat de forﬂæ, curaj, energie øi perseverenﬂæ.
Isus a exemplificat aceste virtuﬂi mai ferme atunci când a curæﬂit Templul.
Astæzi unii ar numi aceasta comportament abuziv. Adeværul este cæ un abuz ar fi
sæ-l læsæm pe Satana sæ aibæ controlul deplin asupra tinerilor noøtri. Acest lucru
reprezintæ o neglijenﬂæ criminalæ în ochii lui Dumnezeu. Îi mutilæm pe copiii
noøtri atunci când nu-i învæﬂæm cæile drepte øi nu reuøim sæ-i aducem la Hristos
pentru a primi putere sæ biruie obiceiurile greøite. Pælmuirile sau corecﬂia,
administrate cu dragoste, prin Dumnezeu, le face bine; înseamnæ dragoste
adeværatæ – rar întâlnitæ astæzi. Este nevoie sæ-i îndemnæm pe tinerii noøtri sæ se
apropie mai mult de Isus, sæ gæseascæ adeværata viaﬂæ øi putere pentru a o træi. Nu
ne iubim copiii atunci când îi mutilæm printr-o purtare pærinteascæ dezechilibratæ.
Dupæ ce Isus a curæﬂit Templul, oamenii sinceri care se aflau acolo s-au strâns
în jurul Lui. Ei n-au fost dezgustaﬂi de dovada Sa de fermitate øi de autoritate. Au
considerat-o dreaptæ, obiectivæ øi corectæ. Ei erau atraøi spre Isus plini de
recunoøtinﬂæ. Øi-au deschis inimile øi minﬂile în mod individual pentru a fi curæﬂite
pe deplin de cætre El. Doreau ca gândurile, emoﬂiile, obiceiurile øi concepﬂiile lor
sæ fie ræscumpærate din murdæria pæcatului øi doreau sæ fie vindecaﬂi de bolile lor
fizice. Isus a venit în vieﬂile lor pentru a le aduce putere de vindecare în interior
øi exterior. Erau atraøi de fermitatea Sa. Aﬂi descoperit aceastæ fermitate
propriu-zisæ la Dumnezeu?
Mulﬂi discutæ aprins aceastæ problemæ a consecinﬂelor mai ferme. Experienﬂa
pe care am avut-o cu mulﬂi oameni m-a învæﬂat cæ cei mai mulﬂi se feresc de
fermitate pentru cæ au væzut-o manifestatæ doar într-o manieræ abuzivæ ce
* Eclesiastul 8:11
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transmitea uræ. În consecinﬂæ, ei aleg extrema opusæ a indulgenﬂei, care este la fel
de distructivæ ca fermitatea abuzivæ. Fermitatea cereascæ înseamnæ dragoste.
Trebuie sæ descoperim aceastæ diferenﬂæ alæturi de Dumnezeu.
Radu nu progresa în cadrul programului prea blând øi inconsistent din cæminul
sæu. Nu a progresat nici atunci când programul a înclinat spre severitate øi mânie.
Ambele abordæri i-au transmis ideea de respingere øi abandonare. Ele i-au dat de
înﬂeles cæ nu este bun! Pentru a se proteja, a recurs la comportamentul rece øi
insensibil observat la tatæl sæu. Gândirea sa imaturæ, alæturi de o experienﬂæ
insuficientæ cu un Dumnezeu personal nu i-au oferit o bazæ solidæ pentru sænætatea
emoﬂionalæ, spiritualæ sau relaﬂionalæ. Casa sufletului sæu era sortitæ sæ se
præbuøeascæ øi el nu øtia cæ ar avea øi altæ opﬂiune.
În lipsa unor mæsuri mai severe menite sæ corecteze manierele actuale, Radu
cel Rece ar ræmâne sclavul gândurilor, cuvintelor øi faptelor rele. S-ar præbuøi
pânæ s-ar lovi de stâncile de dedesubt, în lipsa unui pærinte-vultur care sæ-l înveﬂe
sæ zboare prin puterea lui Isus.
Dumnezeu îl conducea pe Jim sæ foloseascæ mæsuri mai ferme. Aceastæ
demonstraﬂie de fermitate contrabalansatæ de dragoste øi purtare de grijæ era ceva
ce Radu nu experimentase suficient. Jim îl conduse la Hristos, acolo unde putea
fi gæsitæ soluﬂia realæ. A le oferi tinerilor experienﬂæ cu Dumnezeu, pentru a gusta
øi a vedea cum puterea Sa îi schimbæ, înseamnæ a veni în întâmpinarea nevoilor
reale ale tinerilor. Acesta este scopul final al educaﬂiei noastre. Îi permite lui
Hristos sæ elibereze sufletul torturat, tulburat, din jugul supærætor al pæcatului øi
naøte speranﬂæ øi curaj pentru urmætoarea încercare sau dificultate.
Radu cel Rece se transforma în Radu cel Bun. Isus intra în inima øi mintea sa
øi îi oferea o libertate recent descoperitæ. Acel dur “nu mæ poﬂi sensibiliza” exterior
începea sæ se topeascæ. Pærea atât de simplu. Mulﬂi alﬂii întâlnesc o rezistenﬂæ
mult mai puternicæ înainte de a obﬂine astfel de rezultate. Aparent, aceste
circumstanﬂe dezvæluiseræ acel “ghimpe de sub øa” – miezul problemei – øi voiam
sæ aflu care era acel ghimpe. I-am cerut lui Dumnezeu sæ mæ îndrume.
Ce se întâmplæ?
Ziua urmætoare, l-am întrebat: “Aøadar, Radu, eøti o persoanæ diferitæ de
când te-ai rugat împreunæ cu Jim pe veranda din spate. Ce anume a produs aceastæ
schimbare?”
“Jim mi-a spus cæ trebuie sæ-I predau lui Dumnezeu spiritul meu urât, pentru
ca El sæ-l îndepærteze. Niciodatæ mai înainte nu auzisem aøa ceva. Am înﬂeles.
Întotdeauna am luptat împotriva acelui spirit, dar rareori am biruit. Poate cæ
procedam greøit. Am avut ocazia sæ I-l predau lui Dumnezeu – øi am fæcut-o.
Surprinzætor, în timp ce mæ rugam, un Spirit plæcut m-a învæluit øi m-am simﬂit
… cum sæ spun … iubit, acceptat – øi acum Îi aparﬂin lui Isus. Acum am puterea
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lui Isus pentru a spune “nu” vechilor cæi. Ce mi-a spus Jim a mers! Gândul cæ
Dumnezeu nu era alæturi de mine era o minciunæ pe care o crezusem aproape tot
timpul. Acum cred cæ El este alæturi de mine!”
“De ce credeai cæ Dumnezeu nu e lângæ tine?”, l-am întrebat.
“Ei bine, încercasem sæ fiu creøtin, sæ fiu amabil øi bun, sæ ajut la treburile
casnice øi altele. Dar am simﬂit întotdeauna cæ nu eram eu însæmi. Simﬂeam cæ
sunt un mincinos. Mama era fericitæ, dar eu nu eram fericit înæuntrul meu. Când
mæ rugam lui Dumnezeu, mæ gândeam cât de departe este øi cæ nu-I pasæ de
mine. Nu mæ simﬂeam de-al casei øi, astfel, am devenit foarte nefericit, singur,
neliniøtit øi nemulﬂumit, aøa cæ ieøeam cu prietenii øi asta mæ ajuta sæ uit de
sentimentele mele de deznædejde.”
“Unde simﬂeai cæ aparﬂii?”
El ezitæ un timp, apoi ræspunse: “Mæ regæsesc în mare mæsuræ în tatæl meu.
El este beﬂiv, iresponsabil, certat cu legea. Este un tip grosolan øi inflexibil. M-am
væzut asemenea lui, færæ speranﬂæ de schimbare!
Întotdeauna mæ cert cu cineva pentru ceva anume. Aøa cæ simﬂeam cæ îi
aparﬂin lui. În ultimii ani, am ajuns la concluzia cæ acesta sunt eu øi cæ nu pot
decât sæ mæ obiønuiesc cu asta. Nu pot schimba asta. Sunt exact ca tatæl meu –
incorigibil øi sortit închisorii într-o bunæ zi. Dumnezeu nu e lângæ mine pentru cæ
sunt prea ræu. Probabil El n-ar putea sæ mæ ajute.”
“Chiar credeai cæ Dumnezeu nu e cu tine?”, l-am întrebat.
“Da. Pentru cæ am tot încercat sæ fiu bun øi nimic nu se lipea; n-a mers,
credeam cæ nu e cu mine. Mæ gândisem cæ ar putea fi vorba de acele gânduri
mincinoase despre care mi-aﬂi spus. Dar când m-am rugat pe veranda din spate,
am simﬂit cæ Dumnezeu vrea sæ vin la El øi cæ eram important pentru El. Am
simﬂit cæ Dumnezeu îmi spune cæ acestea sunt minciuni øi cæ ar trebui sæ le alung.
El mæ ajuta, aøa cum øi soﬂul dumneavoastræ încerca sæ mæ ajute. Cumva totul
pærea diferit”, îmi spuse el.
“Aøadar ai ales sæ te legi de Dumnezeu într-un mod nou øi diferit?”
“Aøa cred. Când mi-aﬂi cerut sæ redactez scrisorile acelea, la început m-am
gândit cæ n-aø putea sæ le scriu. Eu nu pot sæ spun decât lucruri grosolane øi
dezgustætoare. Din acest motiv mæ purtam urât cu fetele la øcoalæ. E uøor sæ faci
rele, în timp ce a face lucruri bune e greu. Din moment ce urma sæ semæn cu tatæl
meu, m-aø fi comportat cât se poate de natural. Øi astfel am decis sæ fiu ræu.”
El continuæ: “Bæieﬂii dumneavoastræ mi-au împærtæøit modul în care ei au
biruit gândurile øi sentimentele greøite, însæ am alungat astea, considerându-le
prostii. Dar Dumnezeu mi-a adus în minte acele gânduri atunci când stæteam øi
scriam acele scrisori. I-am cerut lui Dumnezeu în rugæciune sæ mæ ajute sæ scriu,
sæ-mi ia gândurile urâte øi sæ-mi dea în schimb gândurile Lui bune, iubitoare.
Aveam nevoie ca El sæ punæ inima Lui în mine – aøa cum am discutat la momentele
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de închinare. Am fost într-un fel surprins de ce am scris. Nu eram eu cel care
scria. Trebuie cæ Dumnezeu a fæcut asta prin mine.
Apoi, îndeplinirea treburilor casnice împreunæ cu bæieﬂii dumneavoastræ a
fost într-adevær distractiv. Niciodatæ nu m-am gândit cæ poate fi distractiv sæ
munceøti. Toﬂi s-au purtat foarte frumos cu mine. Am început sæ mæ întreb dacæ
nu cumva Dumnezeu mæ poate schimba øi pe mine. M-am hotærât cæ vreau sæ fiu
din nou bun. Totul a fost frumos pânæ în momentul în care mi s-a cerut sæ cânt.”
“De ce n-ai cântat?”
“N-am avut chef! Asta-i tot! Øi simﬂeam cæ nimeni nu mæ poate determina sæ
cânt. Este ceva cât se poate de natural. Øi astfel mi-am urmat sentimentele.
Ræzvrætirea mea constæ în faptul cæ am chef sæ fac lucruri rele øi le fac, orice ar fi.
Apoi Dumnezeu a vorbit inimile mele – nu printr-o voce auzibilæ, ci printr-un
gând din mintea mea – cæ nu trebuia sæ mai continui sæ dau ascultare acelei
minciuni. Am început sæ cred cæ lui Dumnezeu Îi pasæ de mine. Aﬂi spus cæ
trebuie sæ urmæm adeværul, nu minciuna. Øi cæ avem nevoie ca Dumnezeu sæ ne
ajute sæ ne schimbæm pe dinæuntru. Aøa cæ mi-am predat inima din ce în ce mai
mult, pe mæsuræ ce ne rugam, øi m-am gândit la lucrurile acestea. Eram sigur cæ
Dumnezeu mæ va ajuta øi a fæcut-o. Ciudat, într-un fel îmi place sæ cânt øi, doamnæ
Hohnberger, nu cânt bine. Aø putea spune cæ domnul Hohnberger mæ iubea øi
voia sæ mæ ajute, chiar dacæ era foarte ferm. Øi eu doream sæ fac ce e bine.
Dumnezeu a intrat în inima mea øi a fæcut posibil acest lucru exact cum spuneaﬂi
la altar.”
“Aøadar, tu doar L-ai pus la încercare pe Dumnezeu pe veranda din spate?”
“Da.”
“Dar, Radu, te-ai schimbat atât de repede! Îndeplineøti cu succes orice sarcinæ
încredinﬂatæ. Participi la momentele de închinare. Înveﬂi sæ te porﬂi frumos cu
toatæ lumea. Îﬂi place noua ta identitate?”
“O, da, îmi place. Am vrut dintotdeauna sæ fiu aøa, dar n-am reuøit când am
încercat singur. Chiar øi acum nu pot sæ-nﬂeleg pe deplin de ce lucrurile sunt
diferite acum.”
“Radu, tu L-ai læsat pe Isus sæ intre în inima ta. Tu ai sentimentele lui Hristos
în locul sentimentelor tale. Depinzi de Dumnezeu pentru a fi schimbat în interior,
în timp ce cooperezi cu El în exterior. Firea ta veche este asemenea unui armæsar
sælbatic privat de libertate. Isus doreøte sæ fie Antrenorul tæu, sæ te conducæ, însæ
tu trebuie sæ ræmâi în ﬂarc øi sæ-l urmezi pe El în loc sæ urmezi cæile tale greøite,
care vin aøa de natural. Tu Îi aparﬂii lui Isus acum øi nu mai aparﬂii lui Satana.”
“Sunt hotærât sæ-L urmez pe Isus de aici înainte. Am decis din nou sæ am
propria mea închinare dimineaﬂa. Am început în aceastæ dimineaﬂæ.”
“Minunat. Vei fi din ce în ce mai fericit pe mæsuræ ce Îl vei auzi vorbind
inimii tale. Mama ta îmi spune cæ ieøi cu un grup de prieteni destul de grosolani.”
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“Da, aøa este.”
“Ce îﬂi cere Dumnezeu sæ faci când te vei întoarce acasæ?”
“Ei bine, mai întâi vreau sæ le spun ce s-a întâmplat cu mine. Vreau sæ le dau
mærturie despre adeværatul Isus – în cazul în care mæ vor asculta. Vreau ca
Dumnezeu sæ-mi dea cuvintele potrivite øi maniera de abordare adecvatæ. Ei îi
jignesc pe cei din jur mai ræu decât o fæceam eu øi aø dori sæ le spun cât de bun
poate fi Dumnezeu faﬂæ de ei øi cât de mult îi poate ajuta. Ei provin din familii
destul de necioplite. Dar chiar acum øtiu cæ voi abandona acele prietenii, deoarece
ei acﬂioneazæ împotriva lui Dumnezeu. Vreau sæ-L servesc pe Dumnezeu øi sæ
fiu aøa fericit cum sunt acum tot restul vieﬂii.”
“Radu, poﬂi fi ceea ce alegi tu sæ fii, atâta vreme cât mâna ta este în mâna lui
Isus, voinﬂa ta de partea Lui øi eøti dependent de El pentru a schimba toatæ murdæria
din interiorul tæu, în timp ce te laøi condus de El. Ne bucuræm foarte mult pentru
tine øi ne vom ruga pentru tine. Mulﬂumesc cæ ﬂi-ai deschis inima øi ne-ai fæcut
aceste mærturisiri.”
“Cu plæcere. Væ mulﬂumesc cæ aﬂi avut grijæ de mine pe când eu nu eram
deloc dræguﬂ. Væ mulﬂumesc pentru cæ aﬂi corectat cæile mele greøite øi mi le-aﬂi
arætat pe cele drepte. Familia noastræ se întoarce acasæ cu angajamentul de a face
cæminul nostru la fel de plæcut ca al vostru – împreunæ cu Isus. Îmi surâde ideea.”
Nevoile nesatisfæcute ale lui Radu cel Rece erau împlinite prin faptul cæ el
îøi dædea seama cæ-I aparﬂine lui Dumnezeu, øi nu lui Satana! Aceasta a adus
pace în mintea, inima øi sufletul lui. Tot ce oferæ lumea nu poate umple acel gol
– doar Dumnezeu poate împlini aceastæ nevoie. Aceastæ relaﬂie cu El alungæ
gândurile greøite care paralizeazæ umblarea creøtinæ. Aceastæ nevoie primordialæ
a fost satisfæcutæ, deoarece un pærinte ferm øi iubitor a fost în stare sæ-L prezinte
pe Hristos aøa cum este El. Tinerii noøtri au nevoie de un pærinte care sæ-i conducæ
la Hristos øi care sæ aibæ grijæ ca ei sæ fie conectaﬂi la El, Antrenorul lor.
Se întâmplæ adeværate miracole atunci când le satisfacem nevoile reale ale
tinerilor øi îi aducem la Hristos! Dumnezeu Øi-a manifestat prezenﬂa în viaﬂa lui
Radu pe mæsuræ ce acesta se apropia de El. Pærinﬂii sæi au încercat sæ se apropie
mai mult de Dumnezeu øi întreaga familie a crescut împreunæ. Dumnezeu doreøte
din toatæ inima sæ ne ajute pe fiecare dintre noi sæ reflectæm chipul Sæu. Nu vrei
sæ fii tu urmætorul?
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ÎMBRÆﬁIØARE PENTRU CEI SINGURI
UN CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU MAMELE SINGURE
Tinerii tæi sunt rezultatul propriilor tale practici educative. Dacæ doreøti o
schimbare în cæminul sau în tinerii tæi, trebuie sæ permiﬂi ca schimbarea sæ înceapæ
cu tine.* Tocmai purtarea noastræ dezechilibratæ a produs tineretul din zilele
noastre. Educaﬂia færæ Hristos va fi întotdeauna dezechilibratæ – ori prea blândæ,
ori prea duræ – øi astfel nevoile lor vor ræmâne nesatisfæcute.
Nu-i putem învæﬂa ceea ce noi nu øtim. Aøa cæ trebuie sæ dobândim experienﬂa
– nu doar înﬂelegerea – cæ lui Hristos Îi pasæ de noi! El este Antrenorul tæu personal.
El este tot ce îﬂi trebuie. Isus îﬂi poate schimba gândurile, sentimentele, reacﬂiile,
obiceiurile, înclinaﬂiile greøite øi chiar trecutul, atunci când vii la El øi laøi ca
Duhul Sfânt sæ te conducæ.
Din fericire, Hristos cunoaøte exact lucrurile de care tu øi tinerii tæi aveﬂi
nevoie în situaﬂii specifice. El îﬂi va îndrepta paøii ca sæ împlineøti nevoia
adolescenﬂilor tæi de a cunoaøte un Dumnezeu personal. El va merge alæturi de
tine øi va sta de vorbæ cu tine aøa cum a procedat cu Enoh. Întoarce-te spre El în
orice încercare øi orice nevoie. Dumnezeu doreøte sæ-ﬂi împlineascæ nevoile, astfel
încât, la rândul tæu, sæ poﬂi împlini nevoile tinerilor tæi într-un mod cât se poate
de simplu øi practic øi sæ-l transformi pe Radu cel Rece în Radu cel Bun.

* Ioan 17:19
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Capitolul 12
DRAGOSTE ØI LIMITE
Dragostea este îndelung ræbdætoare, este plinæ de bunætate; dragostea … nu
se bucuræ de nelegiuire, ci se bucuræ de adevær. – 1 Corinteni 13:4,6
Dan cel Disperat, în vârstæ de paisprezece ani, stætea culcat pe podeaua holului,
cu capul în palme. Întocmai ca un armæsar temætor care se ghemuieøte în colﬂul
ﬂarcului de dresaj. Mama lui a urcat sus la el, aøteptându-se sæ-l gæseascæ ocupat
cu temele de la øcoalæ.
“Dan, nu te simﬂi bine?”, a întrebat ea plinæ de grijæ. “ﬁi-e ræu?”
“Astæzi nu am de gând sæ-mi fac temele sau treaba pe care o mai am de fæcut,
mamæ. Aøa cæ lasæ-mæ în pace!” Vocea lui Dan cel Disperat suna ca vocea unui
om aflat în fundul abisului.
“Dan, æsta nu eøti tu. Ce s-a întâmplat?”
“N-are rost, mamæ. Sunt prost. Sunt idiot. Niciodatæ nu fac lucrurile cum
trebuie. Creøtinismul nu merge pentru mine. S-ar putea sæ meargæ pentru tine,
mamæ, dar pentru mine nu merge. Eu mæ îndrept spre iad, øi nici eu, nici tu nu
putem face nimic. Aøa cæ obiønuieøte-te cu ideea øi lasæ-mæ în pace!”
Næucitæ pentru moment, mama øi-a luat câteva clipe de gândire. În mod
evident, trebuia sæ fie un “ghimpe” undeva care îl rodea, dar ce putea face în
aceastæ privinﬂæ? Un bæiat de paisprezece ani este prea mare ca sæ-l iei øi sæ-l
consolezi în poalæ. Este prea mare ca sæ-l pedepseøti fizic. În plus, mama øtia cæ,
dacæ l-ar fi forﬂat sæ asculte, i-ar fi fæcut un ræu mai mare decât dacæ nu ar fi fæcut
nimic. Nu era o opﬂiune viabilæ. A hotærât sæ încerce sæ discute cu Dan.
“Dan”, s-a aventurat ea, “acelea sunt gânduri false de la Satana. Nu trebuie
sæ te laøi cuprins de ele.”
“Mamæ, nu-mi pasæ ce spui. Mæ dau bætut øi ai face bine sæ te obiønuieøti cu ideea.”
Øi acum ce sæ facæ? Ar trebui sæ-l lase sæ rezolve problema de unul singur?
Ce ar putea face? Sentimente vechi øi familiare de neputinﬂæ ameninﬂau sæ-i subjuge
gândurile, însæ atunci Dumnezeu i-a vorbit inimii ei.
“Adu-ﬂi aminte – dragoste øi limite.”
O, Doamne, eøti aici – ajutorul meu la necaz. Uit de Tine atât de repede
atunci când mæ aflu în dificultate. Tu nu eøti copleøit de disperarea lui Dan øi øtii
cum sæ-l salvezi din abis. Ce ai vrea sæ fac eu?
Gândul s-a repetat: “Adu-ﬂi aminte – dragoste øi limite.”
139

EDUCAﬁIE PENTRU PÆRINﬁI – II

Flashback
Mintea mamei a trecut rapid în revistæ ce învæﬂase în ultimii ani.
Când Dan avea aproximativ zece ani, mama începuse sæ înﬂeleagæ, într-un
mod nou øi mai profund, responsabilitatea ei de a-l educa pe Dan sæ fie folositor
în aceastæ lume øi potrivit pentru lumea viitoare. Analizându-i caracterul cu
ajutorul Duhului Sfânt, øi-a dat seama cæ Dan avea o înclinaﬂie puternicæ spre a
tærægæna lucrurile. L-a etichetat drept Dan cel Distras.
Imediat, a încercat sæ corecteze aceastæ træsæturæ de caracter. A crezut cæ,
dacæ îi va spune sæ fie harnic, el va deveni imediat harnic. Ei bine, el îøi exprima
într-adevær dorinﬂa de a fi harnic, însæ vechile obiceiuri erau mai puternice decât
dorinﬂa aceasta a lui, øi obiceiul de a face lucrurile încet continua.
Încrezætoare cæ Dumnezeu are o soluﬂie pentru acest defect de caracter, mama
s-a rugat, a studiat øi apoi a urmat un plan bazat pe “principiul înlocuirii” – cultivæ
træsætura bunæ de caracter øi îndepærteaz-o pe cea rea.*
Mai întâi, a încercat sæ-l înveﬂe pe Dan calea cea bunæ. L-a condus într-un
studiu biblic detaliat cu privire la hærnicie. Au fæcut un desen în care era
reprezentatæ cærarea lucrætorului harnic. Într-o parte a ei era øanﬂul tærægænærii. În
cealaltæ parte era øanﬂul grabei. Hærnicia merge chiar printre cele douæ øanﬂuri.
Apoi, mama a cæutat sæ-l antreneze pe Dan în direcﬂia cea bunæ. Cu rugæciune,
a inventat programe, folosind tabele øi stickere, jocuri øi premii – toate cu scopul
de a face hærnicia cât mai pozitivæ cu putinﬂæ.
S-a luptat cu motivaﬂiile negative. Sæ aplice corecﬂii øi sæ-l lase sæ sufere
consecinﬂele tærægænærii lucrului era dificil, chiar dureros, pentru ea. Le evita pe
cât posibil – linguøindu-l, încercând sæ-l convingæ, chiar cicælindu-l – în speranﬂa
cæ nu va trebui chiar “sæ facæ ceva”. Întotdeauna era un lucru stresant pentru ea
sæ punæ în sfârøit în aplicare regulile øi sæ-l lase sæ sufere consecinﬂele pentru
trândævealæ – treabæ în plus, eseuri. Dar, într-un final, o fæcea. Cu toate acestea,
schimbærile nu erau de duratæ. Dan cel Distras încerca sæ fie harnic, însæ, în mod
inevitabil, cædea în vechile lui cæi leneøe.
Doamne, suspina mama, cred cæ acesta este unul dintre acele cazuri
incurabile. Programul acesta pur øi simplu nu funcﬂioneazæ. Nu ajungem la miezul
problemei, iar eu nu øtiu ce altceva sæ mai fac. Spera sæ fie scutitæ de aceastæ
povaræ øi sæ gæseascæ o lucrare mai uøoaræ de fæcut pentru Dumnezeu.
Însæ în minte i-a venit un verset frumos din Scripturæ: “Sæ nu obosim în
facerea binelui; cæci la vremea potrivitæ, vom secera, dacæ nu vom cædea de
obosealæ.”†
Deci nu pot sæ mæ dau bætutæ, Doamne?
“Nu obosi în facerea binelui, mamæ.”
* Romani 12:21
† Galateni 6:9
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Aøa se face cæ mama a continuat programul, întrebându-se în acelaøi timp ce
îi scæpa. Într-o zi, în timp ce discuta problema împreunæ cu Dan cel Distras, el s-a
întors spre ea øi, cu lacrimi în ochi, i-a spus: “Mamæ, dacæ ai øti cât de mult vreau
sæ fiu harnic.”
Mama s-a simﬂit extrem de neajutoratæ. Ce lipsea? Nu începuse acest program
împreunæ cu Dumnezeu? De ce nu avea rezultate durabile? Înfrântæ, s-a întors
încæ o datæ la Dumnezeu.
Doamne, Dan cunoaøte, a fost încurajat, a fost corectat øi a suportat
consecinﬂele. Are dorinﬂa øi voinﬂa sæ fie harnic. Ce lipseøte? De ce nu vedem
schimbæri de duratæ?
Sæpând mai adânc
În stræfundurile tæcute ale minﬂii ei, îi venea un gând cæ ceea ce vedea în fiul
ei, comportamentul lui, era un rod al acestui program. Øi fiecare rod are rædæcini.
“Acest obicei nu s-a dezvoltat undeva, în vid. El existæ dintr-o anumitæ cauzæ,
iar tu, în calitate de mamæ, trebuie sæ descoperi aceastæ cauzæ øi sæ începi sæ te
ocupi de ea. L-ai etichetat pe fiul tæu drept Dan cel Distras, dar se poate ca
eticheta pe care i-ai pus-o sæ nu fie cea corectæ. Pune-te în locul lui Dan øi
întoarce-te cu mintea øi inima ta chiar la începuturile lui, pentru a vedea ce i-a
modelat caracterul.”
De ce îi cerea Dumnezeu acestei mame sæ exploreze începuturile fiului sæu?
El nu îøi poate aminti ce s-a întâmplat în acei ani timpurii, deci cum poate sæ-l
afecteze acest lucru acum?
Biblia ne învaﬂæ cæ cele mai timpurii influenﬂe asupra unui copil, prin
intermediul emoﬂiilor mamei, au un impact puternic asupra formærii caracterului
– cum gândeøte, cum simte øi cum reacﬂioneazæ.* Dacæ ceea ce învaﬂæ el de
timpuriu sunt lucruri pline de pace, influenﬂa acestei educaﬂii este spre bine. Dacæ
tulburærile, violenﬂa øi emoﬂiile negative sunt prezente în experienﬂele lui timpurii
de învæﬂare, influenﬂa acestora îl împinge spre disperare.
Øtiinﬂa modernæ confirmæ acest principiu: s-au fæcut cercetæri øocante cu
privire la efectele experienﬂelor intrauterine asupra copilului nenæscut. S-a
descoperit cæ cel mai profund efect asupra bunæstærii fizice øi emoﬂionale a unui
copil pentru restul vieﬂii lui este relaﬂia dintre pærinﬂi în timpul celor nouæ luni de
sarcinæ. Ce simte mama se transmite direct fætului. Cortizolul øi adrenalina
(hormonii stresului) afecteazæ în mod dramatic bætæile inimii øi cresc stresul
emoﬂional pe care fætul îl simte. Numai imaginaﬂi-væ ce se întâmplæ cu copilul în
pântec atunci când pærinﬂii se ceartæ sau sunt violenﬂi unul cu altul! Reacﬂia la
adrenalinæ pe care o învaﬂæ acolo este resimﬂitæ ani mai târziu, când se transformæ
într-o reacﬂie automatæ.
* Luca 1:41
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Aøa cæ mama a început sæ se gândeascæ la începuturile lui Dan, ca sæ descopere
cauza “ghimpelui”.
L-a purtat în pântec în timpul ultimelor luni ale primei sale cæsætorii. El
auzise tiradele verbale mânioase ale tatælui sæu, care o înjosea pe mama lui. Simﬂise
suferinﬂa mamei sale în timp ce tatæl lui îi cerea lucruri nerezonabile øi apoi o
bætea pentru cæ ezita sæ le aducæ la îndeplinire. Împærtæøise stresul mamei sale
atunci când tatæl lui nu îøi purta poverile cæminului care îi reveneau lui – din
punct de vedere financiar, fizic øi emoﬂional. Træise toate emoﬂiile negative pe
care mama lui le træia – supærarea, neliniøtea, respingerea, frica, înstræinarea,
agitaﬂia, violenﬂa øi ruøinea – ca øi cum ar fi fost ale lui, færæ sæ le treacæ prin
filtrul raﬂiunii. Ce fel de temelie se pusese pentru siguranﬂa lui emoﬂionalæ?
Ca bebeluø, trecuse prin evenimentele traumatice ale destræmærii cæsniciei
pærinﬂilor lui din nou øi din nou. Mama lui se lupta sæ-øi refacæ viaﬂa care fusese
fæcutæ bucæﬂele, întorcându-se la serviciu øi læsându-l cu bunica, începând o nouæ
relaﬂie øi recæsætorindu-se când el avea doi ani, implicându-se foarte mult în
activitæﬂile bisericii øi în controversele teologice. Gæsise el în mama lui o legæturæ
siguræ, veselæ øi pe care se putea conta? Deloc! Ba, din contræ, mama lui fusese
deprimatæ, detaøatæ øi distrasæ.
În anii care au urmat, agitaﬂia s-a potolit, însæ mama era încæ preocupatæ de
prea multe alte lucruri. Dan avea mâncare, adæpost, îmbræcæminte øi era educat
în cæmin. Însæ mintea mamei era atât de plinæ cu planurile ei – construcﬂia unei
case, cultivarea unei grædini –, cu multele datorii de la bisericæ, cu nevoile
prietenelor ei øi cu multe alte lucruri, încât îi lipseau timpul øi înﬂelepciunea
necesare sæ-l înveﬂe pe Dan cum sæ vinæ la Dumnezeu pentru eliberarea de gândurile
distructive øi de reacﬂiile automate la ele. Dar mai presus de toate era faptul cæ ea
øi cel de-al doilea soﬂ al ei continuau sæ care un bagaj din trecut care îi împiedica
sæ facæ din cæminul lor unul vesel øi sigur din punct de vedere emoﬂional.
Deci ce efect au avut toate aceste impresii timpurii asupra caracterului lui
Dan? În timp ce Dumnezeu îi deschidea mintea, mama lui Dan a înﬂeles clar cæ el
se simﬂea înstræinat øi izolat. Avea un simﬂæmânt puternic de ruøine øi vinovæﬂie øi
se temea sæ nu fie abandonat øi respins. Modul în care el trata aceste sentimente
era pur øi simplu sæ se dea bætut. Dan cel Distras era ceea ce se vedea la exterior,
dar Dan cel Distras era acolo doar ca sæ-l ascundæ pe adeværatul Dan – Dan cel
Disperat øi Neîncrezætor.
Oare aceastæ istorie sæ fie “ghimpele” care era la baza problemelor lui Dan?
Putea oare legætura øi cooperarea cu Dumnezeu sæ øteargæ cærarea bætætoritæ a
reacﬂiilor automate? Da! Dumnezeu este suficient de puternic ca sæ ne scape de
orice gând, sentiment sau reacﬂie greøitæ.
Având aceastæ speranﬂæ, ea øi-a dat seama cæ trebuia sæ-l ajute pe Dan cel
Disperat øi Neîncrezætor, dacæ dorea ca Dan cel Distras sæ fie salvat. În ea a luat
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naøtere o dorinﬂæ fierbinte de a face tot ce îi stætea în putinﬂæ pentru a remedia ræul
pe care, færæ sæ-øi dea seama, i-l fæcuse fiului ei, ræu care îi afectase mintea øi
inima. Øi totuøi, nu avea nici cea mai micæ idee de unde sæ înceapæ.
Nu la mult timp dupæ aceea, fiind mâhnitæ din cauza neglijenﬂei ei øi dându-øi
seama de durerea pe care, în mod inconøtient, i-o provocase fiului ei, a luat una
dintre cærﬂile ei favorite øi s-a trezit citind un capitol intitulat: “Adeværata dragoste”.
Douæ propoziﬂii au impresionat-o foarte mult. Prima: “Dragostea va aduce victoria
atunci când argumentele øi autoritatea sunt lipsite de putere.”
Doamne, a întrebat ea, cum e posibil ca asta sæ se aplice la mine? Îmi iubesc
fiul. De aceea fac din el o prioritate. Am læsat deoparte multe distracﬂii pentru
el, iar timpul øi interesul meu sunt canalizate spre el; el este mai important decât
oricine sau orice din afara cæminului. De aceea încerc sæ îl ajut sæ-øi depæøeascæ
lenea.
A doua propoziﬂie pe care a citit-o: “Ori de câte ori folosim puterea intelectului,
autoritatea øi forﬂa, færæ sæ manifestæm în mod vædit dragoste, sentimentele øi
voinﬂa celor la care cæutæm sæ ajungem iau o poziﬂie defensivæ øi puterea acestora
de a se împotrivi creøte.”
Din nou a întrebat: Doamne, cum se aplicæ asta la mine? Eu îmi iubesc fiul.
În minte i-a venit un gând: “Da, îﬂi iubeøti fiul. Însæ dragostea ta ‘se manifestæ
în mod vædit’? Cu alte cuvinte, fiul tæu vede øi simte dragostea ta atunci când
este leneø øi distras?”
Ei bine, Doamne, dacæ pui problema aøa, nu sunt chiar atât de siguræ.
“Ce fel de gânduri îﬂi trec prin minte atunci când Dan nu este harnic?”
Pæi … gânduri ca: Ce se întâmplæ cu bæiatul æsta? De ce nu se poate organiza
øi el?
“Øi cum te simﬂi pe dinæuntru?”
O, Doamne, mæ simt frustratæ, încordatæ, neajutoratæ – øi simt cæ am eøuat
ca mamæ.
“Øi expresia feﬂei øi vocea ta ce îi transmit fiului tæu?”
Tot ceea ce simt øi ce gândesc, a admis ea.
“Ce simte fiul tæu din partea ta?”
Imaginea devenea mult prea claræ acum. Aceastæ mamæ onestæ trebuia sæ
admitæ cæ fiul ei simﬂea ræcealæ, dezaprobare, neacceptare øi o scædere a afecﬂiunii.
Doamne, a mærturisit ea plinæ de remuøcæri, îl condamn, îl ameninﬂ øi îmi
doresc sæ pætrund în mintea lui ca sæ-l fac sæ gândeascæ aøa cum trebuie. Nu
prea e Spiritul Tæu, nu-i aøa?
“Nu, nu este. Dragostea ta, mamæ, este condiﬂionalæ, øi fiul tæu simte durerea
copilæriei sale timpurii de fiecare datæ când îi ræspunzi în acest fel. Singurul
mod în care øtie sæ trateze aceastæ durere este ‘sæ se dea bætut’. Prin intenﬂiile
tale bune de a-l eradica pe Dan cel Distras, tu mai degrabæ îl întæreøti pe Dan
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cel Disperat øi Neîncrezætor, deoarece dragostea ta nu este ‘manifestatæ în mod
vædit’!”
Dar, Doamne, æsta e singurul mod în care øtiu sæ fiu fermæ cu fiul meu.
Dacæ aø fi toatæ un zâmbet, nu ar fi motivat deloc sæ facæ ce ar trebui sæ facæ.
“Mamæ, situaﬂia dificilæ în care te gæseøti constæ în faptul cæ tu pui limite
acolo unde ar trebui sæ fie dragoste – øi dragoste acolo unde ar trebui sæ fie
limite.”
Ce vrei sæ spui cu asta?
“Imagineazæ-ﬂi o casæ dræguﬂæ cu o curte mare øi frumoasæ. Este împrejmuitæ
cu un gærduﬂ alb, bine îngrijit. Gardul delimiteazæ proprietatea øi aratæ destul
de clar unde este øi unde nu este casa. El nu se mutæ. Stæ în acelaøi loc.
Gardul din jurul unui cæmin creøtin defineøte ce este acceptabil øi ce nu. Ar
trebui sæ fie foarte uøor sæ øtii când eøti în interiorul teritoriului împrejmuit de
gard øi când eøti în afara lui.
În interiorul acestui teritoriu e libertate, încurajare, spaﬂiu pentru dezvoltare
spiritualæ øi a personalitæﬂii, responsabilitate, individualitate, siguranﬂæ, dragoste
øi bucurie. Este un loc în care eøti fericit. În afaræ e pericol, moarte øi sclavie.
Este un loc plin de pericole.”
Dar, Doamne, ce anume stabileøte acest gard? Constanﬂa în aøteptærile pe
care le am de la ceilalﬂi nu e punctul meu forte.
“Limitele unui adeværat cæmin creøtin nu sunt stabilite de capriciile, stærile
sufleteøti sau înclinaﬂiile pærintelui. Ele ar trebui sæ fie stabilite mai degrabæ de
principiile Legii lui Dumnezeu. Pærinﬂii înﬂeleg ce aøteaptæ Dumnezeu de la ei øi
apoi îi educæ pe copiii lor în aøa fel, încât sæ øtie unde este ‘gardul’. Principiul
este inflexibil’øi de neschimbat. Cum este el aplicat însæ variazæ de la familie la
familie øi de la individ la individ. De exemplu, sæ ai un program bine ordonat
este unul dintre principiile conducerii Mele. Însæ modul în care este exprimat el
este diferit în familia ta faﬂæ de familia prietenei tale. Ai nevoie de Mine ca sæ te
învæﬂ cum sæ aplici cel mai bine principiile Mele în cæminul tæu.
L-ai învæﬂat pe Dan despre hærnicie – un principiu divin care face parte din
gard. Øi e bine. Iar el are dreptul sæ øtie când este dincoace de gard øi când este
dincolo.
Pe de altæ parte, dragostea ræscumpærætoare este ca lumina soarelui. Nu
are limite. Poﬂi sæ faci sau nu voia Mea, dar niciodatæ nu vei fi în afara dragostei
Mele. Aminteøte-ﬂi acele versete care te-au asigurat de dragostea Mea.
‘Unde mæ voi duce departe de Duhul Tæu øi unde voi fugi departe de Faﬂa
Ta? Dacæ mæ voi sui în cer, Tu eøti acolo; dacæ mæ voi culca în locuinﬂa morﬂilor,
iatæ-Te øi acolo; dacæ voi lua aripile zorilor øi mæ voi duce sæ locuiesc la marginea
mærii, øi acolo mâna Ta mæ va cælæuzi øi dreapta Ta mæ va apuca.’’*
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‘Cine ne va despærﬂi pe noi de dragostea lui Hristos? … Cæci sunt bine
încredinﬂat cæ nici moartea, nici viaﬂa, nici îngerii, nici stæpânirile, nici puterile,
nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înælﬂimea, nici adâncimea, nici o
altæ fæpturæ nu vor fi în stare sæ ne despartæ de dragostea lui Dumnezeu, care
este în Isus Hristos, Domnul nostru.’’*
‘Domnul mi Se aratæ de departe: Te iubesc cu o iubire veønicæ; de aceea îﬂi
pæstrez bunætatea Mea!’’† Observæ cæ versetul spune ‘te-am atras la Mine’,
nu’‘te-am tras la Mine, te-am forﬂat’!
Mamæ, aceasta este dragostea ræscumpærætoare. Acesta este tipul de dragoste
øi de acceptare care alimenteazæ adeværata schimbare. Este acea dragoste care
îl îmbræﬂiøeazæ pe cel care a pæcætuit øi apoi îl aduce înapoi la siguranﬂa øi
securitatea pe care i-o conferæ gardul, prin legæturæ cu Mine pe care i-o oferæ.
Dragostea ta omeneascæ are limite øi, atunci când te îndepærtezi emoﬂional
de fiul tæu, creezi o situaﬂie în care lui îi este efectiv imposibil sæ facæ ceea ce îi
ceri tu sæ facæ. Apeleazæ la singurul mecanism de supravieﬂuire pe care îl cunoaøte
– ‘sæ se dea bætut’. Amândoi sunteﬂi blocaﬂi într-un cerc vicios al frustrærii øi
eøecului. Eu te pot ajuta sæ îndrepﬂi lucrurile. O sæ Mæ laøi? Schimbarea trebuie
sæ înceapæ de la tine.”
Da, Doamne, a ræspuns mama cu seriozitate. Vreau sæ-mi ræscumpær greøelile
din trecut, oricât m-ar costa lucrul acesta.
“Atunci, trebuie sæ faci trei lucruri: Mai întâi trebuie sæ aøezi limitele la
locul lor, adicæ acolo unde ar trebui sæ fie limite, nu unde ar trebui sæ fie dragoste.
Ele ar trebui sæ fie simple øi sæ se bazeze pe principiile Cuvântului Meu. Fiul tæu
trebuie sæ øtie foarte clar unde se aflæ gardul. El trebuie sæ øtie færæ semne de
întrebare unde este øi cât de bine este sæ se afle în curte, pentru cæ, în afaræ, nu
existæ pace.
Apoi, trebuie sæ începi sæ cultivi o dragoste ræscumpærætoare pentru fiul
tæu. Canalizeazæ-ﬂi eforturile înspre a face atmosfera din jurul tæu una cât mai
plæcutæ. Øi, în al treilea rând, trebuie sæ-Mi promiﬂi cæ, ori de câte ori aceste
gânduri øi sentimente negative se nasc în inima ta øi eøti tentatæ sæ fii rece, sæ
critici øi sæ ameninﬂi, nu te vei ocupa de el atunci – chiar dacæ nu face ce este
bine. Trebuie sæ vii deoparte cu Mine øi sæ Mæ laøi pe Mine sæ mæ ocup de tine
pânæ când acea stare de spirit este biruitæ.”
Mama a început prin a-i cere scuze lui Dan cel Disperat pentru abordarea øi
atitudinile ei greøite. I-a spus despre noua abordare la care o conducea Dumnezeu.
I-a dat permisiunea lui Dan sæ o atenﬂioneze, politicos, atunci când simﬂea cæ îl
trateazæ cu ræcealæ sau când se îndepærta de el.
* Romani 8:35,38,39
† Ieremia 31:3
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A avut de dus lupte înfiorætoare cu eul ei. Când Dumnezeu o avertiza cæ
gânduri øi sentimente greøite începeau sæ se adune în inima ei, striga la El. Uneori,
stærile ei de spirit greøite puteau fi învinse foarte repede – era o chestiune de
câteva secunde. Alteori, trebuia sæ facæ plimbæri lungi pânæ când toate gândurile
øi sentimentele negative erau efectiv înlocuite cu dragoste necondiﬂionatæ.
A descoperit cæ, odatæ ce eul era supus în inima ei, putea sæ lucreze cu fiul ei
în cooperare cu Dumnezeu. Putea sæ fie fermæ în ceea ce cerea øi aøtepta de la el,
spunându-i: “Trebuie sæ faci asta. Nu se poate altfel.” În acelaøi timp, expresia
feﬂei, tonul vocii øi cuvintele încurajatoare ale ei exprimau dragoste, cælduræ øi
încrederea cæ Dan avea sæ obﬂinæ victoria în Isus Hristos.
În loc sæ-l aøtepte pe fiul ei sæ se organizeze, ca sæ se poatæ bucura împreunæ
de momente frumoase, ea a început sæ creeze momente frumoase împreunæ, pentru
ca fiul ei sæ se simtæ îndeajuns de sigur, încât sæ facæ schimbærile pe care trebuia
sæ le facæ. Pe mæsuræ ce Dan o simﬂea aproape din punct de vedere emoﬂional øi
hotærâtæ sæ-l ajute atunci când era încercat, a început sæ gæseascæ libertatea øi
siguranﬂa necesare pentru a renunﬂa la vechile obiceiuri.
Cum se pune în practicæ?
Însæ acum, când Dan zæcea într-o disperare cumplitæ pe podea, tot ceea ce
Dumnezeu o învæﬂase i-a trecut prin minte în numai câteva secunde. Înﬂelegând
principiile, dar neøtiind cum sæ le aplice în aceastæ situaﬂie, a strigat în tæcere
dupæ ajutor de la Antrenorul ei de încredere. Øi-a pus sentimentele de neajutorare
înaintea Lui øi L-a întrebat: Doamne, ce vine mai întâi – dragostea sau limitele?
Atunci L-a simﬂit pe Dumnezeu øoptindu-i inimii: “Dragostea este pe primul
loc.”
“Dan”, i-a spus ea blând, “tu eøti fiul meu drag øi te iubesc din toatæ inima.
Nimic din ceea ce vei face sau vei spune nu va schimba asta. Sunt alæturi de tine
øi, cât timp voi træi, nu te voi pæræsi. Dumnezeu este øi El alæturi de tine. Nici El
nu va înceta sæ te iubeascæ øi sæ-ﬂi fie alæturi.”
“Mamæ, te rog, lasæ-mæ în pace. Nu vreau sæ aud ce ai sæ-mi spui”, i-a ræspuns
Dan cu amæræciune.
Doamne, nu a avut rezultatul pe care-l aøteptam. Acum ce urmeazæ?
“Ai început sæ aplici prima parte a ecuaﬂiei. Acum trebuie sæ îi pui øi câteva
limite care sæ-l motiveze.”
Mama a stat o clipæ pe gânduri øi în minte nu i-a venit decât un singur gând.
S-a decis sæ-l testeze. Rezultatele aveau sæ-i arate dacæ era din partea lui
Dumnezeu. În ﬂarcul de dresaj, dresorul nu foloseøte doar cuvinte, ci øi semne din
mânæ øi diferite înghiontiri cu piciorul pentru a duce calul în direcﬂia în care vrea
el sæ meargæ. Mergând continuu în cerc, calul învaﬂæ care este voinﬂa stæpânului
sæu øi-l urmeazæ, încrezându-se în el.
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“Dan”, a început ea, “te iubesc mult prea mult ca sæ stau cu mâinile în sân øi
sæ væd cum te complaci în aceastæ mocirlæ a disperærii. Vreau sæ øtii cæ am de
gând sæ fac tot ce îmi stæ în putinﬂæ, în cooperare cu Dumnezeu, ca sæ te ajut sæ
ieøi din ea. Doar pentru cæ ai cæzut în groapa disperærii, nu înseamnæ cæ nu mai
eøti nevoit sæ-ﬂi îndeplineøti responsabilitæﬂile în aceastæ casæ. O sæ merg jos øi o
sæ încep sæ fac o listæ cu ce ai de fæcut. O sæ trec sarcinile pe care deja le cunoøti
øi apoi am sæ încep sæ adaug øi altele. Cu cât stai mai mult aici færæ sæ începi sæ
faci lucrurile de pe listæ, cu atât mai lungæ va deveni aceastæ listæ.”
Neprimind niciun ræspuns din partea lui Dan cel Disperat, mama a mers jos
ca sæ îøi aducæ la îndeplinire planul.
În doar câteva minute, Dan a venit øi el jos. “Nu e corect, mamæ”, a izbucnit
el mânios. “Eu nu sunt în stare sæ fac treburile mele obiønuite, øi acum tu mæ pui
sæ fac altele în plus.”
Mama nu a ræspuns la acuzaﬂiile lui. A zâmbit numai øi i-a spus cæ primul
lucru pe care îl avea de fæcut era sæ dea o fugæ pânæ la cutia poøtalæ – cam la vreo
jumætate de kilometru distanﬂæ. Øi în timp ce alerga pânæ acolo, putea sæ
întocmeascæ meniul pentru prânz, deoarece aøa îndeplinea în avans una dintre
sarcinile pe care le mai avea.
Dan a tæcut câteva secunde, iar mama vedea în ochii lui bætælia care se dædea
în el. S-a rugat în tæcere pentru el. Dan a ales sæ cedeze øi s-a îndreptat spre uøæ.
În câteva clipe, era înapoi, însæ starea lui de spirit nu se schimbase: era încæ
mânios øi pus pe ceartæ ca un cal sælbatic care îøi sfideazæ dresorul. Mama l-a
trimis din nou la cutia poøtalæ cu sarcina de a se gândi la trei lucruri legate de el
însuøi care îi arætau cæ are valoare în ochii lui Dumnezeu.
De data aceasta, când s-a întors, era într-o oarecare mæsuræ mai înmuiat, însæ
a spus: “Nu-mi vine în minte nici mæcar un singur lucru care este bun la mine.”
Mama i-a ræspuns încurajator: “Dan, ce ﬂi-a dat Dumnezeu care îﬂi aratæ cæ
El te vrea pe planeta asta?”
Dupæ câteva momente, Dan a murmurat: “Viaﬂa.”
Apoi a continuat cu sinceritate: “Dar, mamæ, cum poate Dumnezeu sæ mæ
iubeascæ? Eu sunt pur øi simplu ræu. Sunt un ipocrit. Nu conteazæ cât de mult mæ
stræduiesc sæ fiu bun, pur øi simplu sfârøesc prin a fi ræu. N-am absolut nicio valoare.”
“Dan, tu te afli în groapa lipsei de valoare, care este a lui Satana, pentru cæ ai
cooperat cu gândurile mincinoase pe care el ﬂi le-a adus în minte. El te ﬂine în
groapa asta øi a pus o umbrelæ deasupra ei ca sæ nu mai ajungæ nicio razæ de
luminæ la tine. Dar Isus îﬂi întinde mâna. Nu vrei sæ-L prinzi de mânæ? Acest
lucru îl poﬂi face cooperând cu gândurile care vin de la El.”
“Cum pot sæ øtiu care gânduri sunt de la El?”, a întrebat Dan sincer.
Mama a fæcut o pauzæ pentru a-I cere lui Dumnezeu sæ-i dea înﬂelepciune øi
cuvinte potrivite. “Dan, îﬂi aduci aminte de povestea pe care tocmai am citit-o
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despre vizita pe care Saul i-a fæcut-o vræjitoarei din En-Dor? O modalitate prin
care sæ distingem vocea lui Dumnezeu de vocea lui Satana este sæ ne amintim cæ
Dumnezeu oferæ speranﬂæ øi o cale de ieøire din situaﬂiile grele. Satana doar te
condamnæ øi te lasæ sæ zaci în disperare. Asta îﬂi face øi ﬂie acum, nu?”
Dan a dat din cap în tæcere, cu ochii în pæmânt, însæ cu expresia feﬂei
înseninându-se.
Mama a strigat la Dumnezeu: Ce sæ fac în continuare, Doamne?
“Cere-i sæ-ﬂi spunæ ce îi spun Eu acum lui.”
Doamne, nu e asta o îndræznealæ cam mare? Dacæ nu Te aude?
“Ai încredere în Mine. Încearcæ.”
“Dan, ce gând îﬂi pune Dumnezeu în minte chiar acum?”
Mama vedea pe faﬂa fiului ei lupta care se dædea în el; øi-a dat seama atunci
cæ nimerise ﬂinta. A insistat.
Dan a ræspuns cu o voce liniøtitæ: “Îmi spune: ‘Nu sta departe de Isus prea
mult timp.’”
“O, Dan, n-ai vrea sæ-I ræspunzi în momentul acesta?”
S-au aøezat pe genunchi øi Dan a fæcut din toatæ inima o rugæciune de predare:
“Isuse, prin credinﬂæ, aleg sæ cred cæ mæ iubeøti, aøa cum spune Cuvântul Tæu.
Aleg acest lucru în ciuda emoﬂiilor mele øi a istoriei mele, care îmi spun altceva.
Fæ aceastæ credinﬂæ realæ în mine prin puterea Ta!” Ultimele urme de rezistenﬂæ
s-au topit øi Dumnezeu l-a scos pe Dan din groapæ.
Mama øi cu Dan s-au cuibærit pe canapea, în timp ce Dan øi-a deschis inima
øi i-a povestit cele mai tainice bætælii pe care le-a dus cu gândurile, sentimentele
øi emoﬂiile lui. Mama înﬂelegea acum care fusese ghimpele care îl rosese øi îi
fæcuse o ranæ dureroasæ øi purulentæ. Vedeﬂi dvs., în timpul micului dejun, se
ivise o problemæ sensibilæ care nu fusese rezolvatæ pânæ când tatæl a plecat la
serviciu. Istoria lui Dan l-a fæcut sæ creadæ cæ el era de vinæ øi cæ nu putea face
nimic în privinﬂa asta. Istoria lui l-a fæcut sæ creadæ øi minciunile lui Satana,
atunci când acesta a prins ocazia sæ-i inducæ gânduri mincinoase despre valoarea
pe care o are el. Dan credea cu adeværat cæ locul lui era în acea groapæ a disperærii
øi se simﬂea incapabil sæ facæ ceva folositor. Mama a putut sæ-l ajute pe Dan
discreditând gândurile mincinoase øi înlocuindu-le cu balsamul gândurilor adeværate.
Dan era cu adeværat liber øi a îndeplinit sarcinile acelei zile cu multæ sârguinﬂæ,
ca pentru Domnul. Adeværata libertate se gæseøte dincoace de gard.
Care este ghimpele care îl macinæ pe adolescentul tæu? Ce ranæ deschisæ îl
face sæ se opunæ dresajului øi muncii? Dumnezeu are soluﬂia. Ea se gæseøte în
aøezarea limitelor acolo unde ar trebui sæ fie limite øi a dragostei acolo unde ar
trebui sæ fie dragoste. Nu vrei sæ-I urmezi sfatul?
Vino cu mine acum ca sæ-ﬂi aræt adeværatul rol al disciplinei, care ne dæ
puterea sæ ne schimbæm caracterul.
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ÎMBRÆﬁIØARE PENTRU CEI SINGURI
UN CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU MAMELE SINGURE
În momentele tale de pærtæøie cu Dumnezeu, analizeazæ unde pui dragostea
øi unde pui limitele. Sunt ele în proporﬂii potrivite øi sunt ele folosite la momentul
potrivit pentru a încuraja o dezvoltare sænætoasæ pentru familia ta? Timpul este
un bun limitat în viaﬂa unei mame singure. Nu læsa ca viaﬂa sau afacerile sæ elimine
timpul tæu cu Dumnezeu. Dumnezeu te invitæ: “Veniﬂi singuri la o parte … øi
odihniﬂi-væ puﬂin.”* Acel timp liniøtit petrecut împreunæ cu El este timpul tæu de
încærcare a bateriilor. Ai nevoie de timp ca sæ-ﬂi umpli rezervorul emoﬂional cu
înﬂelepciune cereascæ, dragoste, discernæmânt øi putere de a træi. Acel timp cu
Dumnezeu poate da naøtere unui plan de acﬂiune pentru a-ﬂi ajuta tinerii în cea
mai mare luptæ a lor. Atunci când îi permiﬂi lui Satana sæ îﬂi ræpeascæ acest timp
de alimentare, începi ziua cu cel mai ieftin combustibil: al pæcatului, al eului øi al
lui Satana. Te vei trezi cæ utilizezi tacticile lui Satana øi cæ faci confuzie între
dragoste øi limite. Nu trebuie sæ fie aøa.
Hristos te cheamæ: “Vino, vino, vino la Mine.”

Andrew, la 13 ani,
øi Matthew, la 15,
învaﬂæ sæ parcheze
maøina.

* Marcu 6:31
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Capitolul 13
DISCIPLINA ÎNSEAMNÆ …
[Dumnezeu] Îi înøtiinﬂeazæ ca sæ se îndrepte, îi îndeamnæ sæ se întoarcæ de la
nelegiuire. – Iov 36:10
Disciplina înseamnæ educare
Disciplina este acea educaﬂie care dezvoltæ autocontrolul, care inspiræ
supunerea cuvenitæ faﬂæ de autoritate øi o bunæ conduitæ. Øi, în timp ce disciplina
stabileøte un set de reguli, tot ea formuleazæ øi un plan dupæ care sæ fie îndreptat
comportamentul nepotrivit. Deøi, pentru unii, cuvântul disciplinæ ar putea avea o
conotaﬂie negativæ, ea este de fapt o laturæ esenﬂialæ a dragostei, færæ de care
tinerii noøtri nu vor fi fericiﬂi. Haideﬂi sæ deschidem ochii øi sæ redefinim adeværata
disciplinæ.
Era începutul verii – timpul acela din an în care prietenele noastre cæprioare
ne ies în întâmpinare cu puii lor. Abia ajunseseræm acasæ de la un tur de conferinﬂe
øi eram neræbdætori sæ-i vedem. Bineînﬂeles cæ Prietenoasa avea din nou gemeni.
Copite Delicate øi Prinﬂesa avea fiecare câte un pui øi Nebunatica avea de asemenea
gemeni. Ce bucurie era sæ-i vedem!
Dupæ ce i-am admirat, ne-am apucat cu toﬂii de despachetat. Brusc, Matthew
a strigat: “O, nu! Un lup aleargæ dupæ puiul lui Copite Delicate!” Øi ieøi cu
îndræznealæ pe uøa din faﬂæ.
Într-o fracﬂiune de secundæ Jim a coborât scærile øi s-a uitat pe fereastræ la
timp pentru a vedea cum un lup negru dispærea în pædure, în timp ce Matthew îl
urmærea de zor. Deschizând repede fereastra, a strigat: “Nu, Matthew, nu!”
Matthew nu l-a auzit, aøa cæ Jim a rupt practic uøa din spate, a înøfæcat un topor
din garaj øi l-a urmærit pe Matthew, care încæ alerga dupæ lup, care, la rândul lui,
alerga dupæ puiul de cæprioaræ. Copite Delicate alerga agitatæ în jurul gardului,
sforæind øi strigându-øi puiul.
Bærbaﬂii s-au întors cu un succes. Dupæ ce s-a mai potolit agitaﬂia, Matthew
ne-a povestit ce se întâmplase. Reuøise sæ-i taie calea lupului, în goana acestuia
dupæ puiul de cæprioaræ, iar Jim a reuøit sæ-l îndepærteze. Mai mult decât atât,
spre bucuria tuturor, puiul a supravieﬂuit! Dupæ cele întâmplate în ziua aceea,
Matthew s-a hotærât sæ-i punæ puiului de cæprioaræ numele Pui Salvat.
Copite Delicate era prea timidæ sæ mænânce porumb direct din bolul pe care
îl ﬂineau bæieﬂii, dar l-a adus pe Pui Salvat la locul de hrænire øi acesta a învæﬂat de
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timpuriu sæ se încreadæ în bæieﬂi øi sæ se apropie. Pânæ la începutul toamnei,
acesta mânca direct din bol. De fapt, Pui Salvat se obiønuise atât de mult cu
programul bæieﬂilor, încât a început sæ-i aøtepte în capul scærilor în fiecare
dimineaﬂæ la øapte øi jumætate sau un pic mai devreme!
Apoi, Pui Salvat, neræbdætor sæ primeascæ porumb, a început sæ urce scærile
verandei øi sæ-i aøtepte pe bæieﬂi în faﬂa uøii. Trebuiau sæ fie foarte atenﬂi când
deschideau uøa, pentru cæ micile copite ale puiului de cæprioaræ se puteau prinde
între scândurile de pe verandæ øi nu voiau ca acesta sæ-øi suceascæ sau sæ-øi rupæ
vreun picior.
“Mamæ, mi-e teamæ cæ Pui Salvat se va ræni pe verandæ”, mi-a mærturisit
Matthew.
“Øi mie mi-e teamæ, fiule. Cred cæ e timpul sæ-l disciplinezi pe Pui Salvat.
Nu ar mai trebui sæ-i permiﬂi sæ continue cu acest obicei.”
“Cum disciplinæm o cæprioaræ, mamæ? Nu putem sæ-i tragem o palmæ la
fund.”
“Disciplina înseamnæ mult mai mult decât o palmæ la fund. Înseamnæ educare.
Asemenea unui pærinte, trebuie sæ-L rogi pe Dumnezeu sæ-ﬂi dea un plan øi sæ-l
ajute pe puiul de cæprioaræ sæ-ﬂi înﬂeleagæ instrucﬂiunile. Stabileøte-ﬂi un program
de educare care limiteazæ ceea ce este ræu øi încurajeazæ binele. Prin repetare se
va construi un nou obicei.”
Bæieﬂii s-au rugat øi apoi au discutat øi s-au hotærât sæ urmeze un anumit
plan. Disciplina consecventæ aduce cel mai rapid reuøita, aøa cæ aveau sæ-l educe
pe Pui Salvat amândoi în acelaøi mod. Ei aveau sæ-i spunæ: “Stai acolo”, când
puiul era la capætul scærilor, øi “Nu, nu ai voie sæ urci”, dacæ o pornea pe scæri.
Dacæ era deja sus, aveau sæ-l alunge spunându-i: “Obraznicule! Coboaræ.”
Asta înseamnæ sæ instruieøti øi sæ limitezi. Apoi, pentru a încuraja reacﬂia
corectæ, ei aveau sæ ducæ bolul cu porumb la gard øi sæ strige: “Vino, Pui Salvat,
mænâncæ din bol.” A trecut numai o sæptæmânæ, øi vechiul obicei a dispærut, iar
noul obicei a fost stabilit. Pui Salvat nu s-a mai urcat niciodatæ pe verandæ. Bæieﬂii
au fæcut ca ce era ræu sæ paræ de nedorit, iar ce era bine sæ devinæ plæcut.
Pui Salvat øi-a dat seama cæ era iubit cu tandreﬂe – chiar øi atunci când era
dojenit. În acea iarnæ, legætura dintre bæieﬂi øi puiul de cæprioaræ s-a adâncit.
Obiønuiau sæ îl perie, iar lui Pui Salvat îi plæcea la nebunie! Disciplina a fost
administratæ într-un mod care a consolidat încrederea. Pe mæsuræ ce a crescut,
bæieﬂii puteau sæ-l alinte øi sæ-i lustruiascæ coarnele datoritæ încrederii pe care o
câøtigaseræ pe drept.
Ce pietre preﬂioase putem gæsi în aceastæ povestioaræ, pærinﬂi! Când tinerii
noøtri dezvoltæ un obicei periculos pentru ei øi pentru ceilalﬂi, taﬂii øi mamele ar
trebui sæ se roage, apoi sæ discute øi sæ cadæ de acord asupra unui traseu consecvent,
care sæ limiteze ræul øi sæ cultive binele. Adeværata disciplinæ înseamnæ sæ-i
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instruim în mod practic cum sæ se încreadæ, sæ se predea øi sæ coopereze cu Hristos.
În calitate de asistenﬂi, ne conducem tinerii la Hristos, ca sæ Îl accepte ca Stæpân
al lor, øi avem încredere cæ El le va întæri alegerile.
Disciplina înseamnæ sæ fac din copilul meu un urmaø al lui Hristos
Nelu Negativistul, un tânær în vârstæ de 14 ani, era descurajat. Era convins cæ
e prost øi lipsit de valoare. Satana reuøise sæ-l facæ sæ creadæ cæ este incapabil
sæ-øi îndeplineascæ îndatoririle øcolare, iar acum era atât de împoværat de aceste
gânduri, încât refuza sæ creadæ altceva.
Mama sa a încercat sæ-l încurajeze: “Nu este adeværat, Nelu. Eøti un bæiat
foarte isteﬂ!”
“Mamæ, te aøtepﬂi la prea multe de la mine! Nu sunt în stare!”, se necæji el.
Iar începe, se gândi mama. Aøa o ﬂinem încæ din clasa întâi. Ne-am dat peste
cap sæ învæﬂæm, extrægând texte biblice øi recitându-le, pentru a înlocui vechile
gânduri cu unele noi, dar cele vechi întotdeauna revin. Frâul pe care îl folosesc
pentru a încerca sæ-l aduc pe un alt curs nu funcﬂioneazæ. Cum sæ-l motivez sæ
urmeze atitudinea doritæ de Dumnezeu în locul înclinaﬂiei sale negativiste?
Totuøi, færæ sæ-I cearæ pærerea lui Dumnezeu, mama i-a cerut lui Nelu sæ
repete: “Pot totul în Hristos care mæ întæreøte.”* Øi Nelu, ca un robot, a repetat
fraza, deøi nu credea ce spunea acolo. Øi a concluzionat spunând: “Totuøi, nu se
va întâmpla niciodatæ lucrul acesta. La mine nu funcﬂioneazæ. Eu sunt excepﬂia.”
Øi i-a aruncat o privire mânioasæ mamei lui.
“Cæci el este ca unul care îøi face socotelile în suflet.”† Ce crede o persoanæ
în adâncul sufletului sæu, aceea îi dirijeazæ comportamentul – øi nici pe departe
ce spune din guræ, la insistenﬂele mamei sale. Cum faci sæ sædeøti adeværul în
adâncul inimii, astfel încât acesta sæ fie cel care duce la gândurile, sentimentele
øi faptele potrivite?
În cele din urmæ, mama, frustratæ øi confuzæ, a apelat la Dumnezeu pentru
ajutor. Doamne, am încercat sæ-i imprim lui Nelu principiile øi gândurile Tale.
De ce nu funcﬂioneazæ? Nu mai øtiu ce sæ fac. Ajutæ-mæ! Ajutæ-l!
“ ‘Cæci, despærﬂiﬂi de Mine, nu puteﬂi face nimic.’’§ A-i cere lui Nelu sæ facæ
binele prin forﬂe proprii nu este dupæ voia Mea. Este voinﬂa ta! Aøtept sæ vii la
Mine sæ te ajut. Nu voi da buzna, deøi sunt alæturi de tine! Ai nevoie de prezenﬂa,
înﬂelepciunea øi puterea Mea pentru a ajunge la inima lui Nelu. Dacæ nu Mæ laøi
sæ dirijez aceastæ luptæ, nu poﬂi spera decât la o aprobare exterioaræ – nu la o
schimbare în felul de a gândi. Îﬂi aduci aminte de discuﬂia pe care ai avut-o mai
înainte cu el? Ce aveai de gând sæ faci pentru a-l educa în direcﬂia cea bunæ
dacæ nu avea sæ-ﬂi vorbeascæ frumos în timp ce-øi fæcea lecﬂiile?”
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Se gândi un moment: A, da. Avea sæ-øi facæ lecﬂiile færæ sæ-l ajut. O, Doamne,
îmi este atât de greu. Poate cæ de aceea am trecut cu vederea acest aspect. Sunt
prea blândæ ca sæ-l motivez sæ se schimbe atunci când el îøi susﬂine punctul de
vedere cu atâta putere. Am tendinﬂa de a nu-i provoca felul lui egoist de a fi – øi
asta doar pentru a mæ confrunta mai târziu cu lucruri øi mai grave. Sunt hotærâtæ
sæ-l educ în aøa fel, încât sæ-ﬁi audæ vocea. Are nevoie sæ vinæ la Tine, sæ ia o
hotærâre øi sæ facæ ce este bine. Øi a pæræsit camera în liniøte, rugându-se.
În timpul pauzei, mama s-a întors sæ vadæ ce mai fæcea Nelu. Iar Nelu
Negativistul i-a aruncat cuvinte obraznice.
Doamne, sæ-l pocnesc?, întrebæ mama.
“Nu.”
Atunci ce sæ fac? A simﬂit cum Dumnezeu încerca s-o convingæ sæ foloseascæ
metode mai puternice pentru a-l motiva pe Nelu sæ-øi schimbe vechiul mod de a
reacﬂiona cu unul mai bun.
“Nelu, îmi pare ræu cæ ai ales sæ vorbeøti astfel. Îmi dau seama cæ eøti nefericit.
Dumnezeu vrea sæ te aducæ pe un drum care sæ te facæ fericit, dar trebuie sæ
cooperezi cu El. Pentru a te ajuta sæ faci acest lucru, îﬂi cer sæ scrii o paginæ în
jurnalul tæu despre felul în care un tânær ar trebui sæ vorbeascæ cu mama lui. Te
încurajez sæ faci acest lucru împreunæ cu Dumnezeu – îﬂi va fi mai uøor aøa – øi
trebuie s-o faci dupæ ce îﬂi termini temele øi înainte de prânz.”
Nelu a explodat de mânie.
Doamne, ce mai fac acum?
“Zaharia …”, a îndrumat-o Duhul Sfânt.
Ea a înﬂeles. “Fiule, din cauza reacﬂiei tale, nu ai voie sæ vorbeøti timp de o
oræ. Îﬂi aduci aminte de Zaharia? Øi-a pierdut privilegiul de a vorbi timp de mai
bine de nouæ luni pentru cæ nu L-a crezut pe Dumnezeu. Dumnezeu este alæturi
de tine øi îﬂi poﬂi schimba proasta dispoziﬂie, dacæ I-o dai Lui. Strigæ la Dumnezeu,
ia-L de mânæ, lucreazæ cu El plin de curaj øi ai încredere în Hristos. El este alæturi
de tine øi trebuie sæ alegi sæ te încrezi în El, øi nu în minciunile lui Satana. Asta e
singura cale!”
“Nelu, sunt alæturi de tine”, i-a øoptit Dumnezeu inimii lui Nelu. “Am fost
întotdeauna lângæ tine. Ia-Mæ de mânæ øi te voi conduce pe cæræri noi, mai
fericite, øi te voi trece peste obstacolele care s-ar putea ivi în calea ta.”
Nelu era aproape convins, dar nu voia sæ cedeze. Calea veche, cunoscutæ,
pærea mai uøoaræ. Vocea tare a firii pæmânteøti, care îl constrângea, era mai
puternicæ øi pærea mai de crezut.
Treizeci de minute mai târziu, Nelu øi mama sa au ieøit la plimbare. Era
primævaræ, totul era în floare, cæﬂeluøii se jucau la picioarele lor, soarele le bætea
în spate, dar, cu toate acestea, Nelu Negativistul nu putea vedea nimic bun. Era
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tæcut øi expresia feﬂei sale aræta clar cæ pæstra încæ în minte gânduri negative, în
timp ce le îndepærta pe cele pozitive.
Mama s-a oprit øi s-a rugat cu voce tare: “Doamne, adu pace în inima lui
Nelu, aøa cum ai calmat marea furtunoasæ cu atât de mult timp în urmæ.”
Nelu era de neclintit. De douæ ori, cuvinte negative i-au ieøit de pe buze. De
data aceasta, mama s-a gândit la un ræspuns dupæ voia lui Dumnezeu øi apoi a
spus cu blândeﬂe, dar ferm: “În loc de o oræ de tæcere, prin necredinﬂa øi lipsa ta
de autocontrol, ai câøtigat douæ ore øi jumætate de tæcere.”
Mama a început sæ ezite înlæuntrul ei. Îi era greu sæ fie atât de fermæ când nu
vedea o reacﬂie pozitivæ. Dumnezeu i-a øoptit: “Când mæsurile blânde nu dau
rezultate, trebuie sæ treci la mæsuri mai ferme, într-un spirit ceresc, nu omenesc.”
Mama s-a încredinﬂat øi mai mult cæ mæsurile luate nu erau prea dure.
Ajunøi acasæ, Nelu a mers sus sæ se punæ din nou pe fæcut teme, în timp ce
mama a mers sæ facæ treabæ în bucætærie, strigând la Dumnezeu sæ intervinæ pentru
fiul ei. Dupæ un timp, a mers sæ vadæ ce face. Faﬂa sa avea o expresie mai blândæ,
pærea foarte trist. I-a înmânat mamei sale un bilet în care mærturisea cât de
descurajat era. Se pærea cæ Dumnezeu i-a adus aminte de toate lucrurile rele pe
care le fæcuse øi cæ el nu putea sæ treacæ peste ele.
“Fiule,” spuse ea plinæ de dragoste, “cel care te descurajeazæ este cel ræu, nu
Dumnezeu. Aceste gânduri øi sentimente nu sunt de la Dumnezeu. El nu este aøa.
Dumnezeu stæ înaintea ta cu mâinile întinse, dispus sæ te ajute. Diavolul este cel
care te biciuieøte cu gânduri negative øi deseneazæ în faﬂa ta, pe un ecran mare, în
culori vii, neputinﬂa. Descurajarea vine de la cel ræu. Isus aøteaptæ sæ-ﬂi dea pace,
odihnæ øi eliberare din aceastæ robie. Dar trebuie sæ alegi calea lui Isus în locul
gândurilor øi emoﬂiilor tale negative. Nu trebuie sæ te conducæ emoﬂiile; nu trebuie
sæ te încrezi în ele. Dacæ te laøi în mâinile lui Isus, El îﬂi va înfrâna acele emoﬂii
rele care vin din interiorul tæu. Trebuie sæ te încrezi în cuvintele lui Dumnezeu øi
sæ acﬂionezi în consecinﬂæ, în ciuda sentimentelor tale. Dumnezeu este demn de
încredere – nu sentimentele tale actuale.”
Nelu nu a avut nicio reacﬂie.
Mama s-a întors în bucætærie având încredere în Isus, deøi nu se vedea nicio
urmæ de schimbare. Dumnezeu o învæﬂa prin aceastæ experienﬂæ cæ o parte a
procesului de disciplinare este øi corectarea concepﬂiilor greøite, færæ a pretinde
ceva de la adolescent. Ea îl pregætea pe fiul ei pentru ca Hristos sæ vinæ în inima
lui øi sæ-i dea puterea de a reacﬂiona altfel.
Între timp, Nelu Negativistul începea sæ vadæ lucrurile într-o altæ luminæ. În
loc de un Dumnezeu sever, nedrept øi plin de pretenﬂii, el Îl vedea acum pe Isus
cu braﬂele întinse øi ochii blânzi, chemându-l: “Vino, vino, vino la Mine.”
Nelu I-a ræspuns: Vreau sæ Te urmez! Dar mi-e teamæ.
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“Ia-Mæ de mânæ øi putem pæøi împreunæ. Dacæ alegi sæ Mæ urmezi, îﬂi voi
alunga teama øi te voi face Nelu Optimistul. Ai vrea?”
Nelu începea sæ se simtæ acceptat aøa cum era. Aceastæ încredere crescândæ
a hrænit credinﬂa cæ Isus putea sæ-l schimbe, dacæ avea sæ-L ia de mânæ øi sæ-L
urmeze. Nu pot sæ vorbesc cu mama acum, dar pot sæ vorbesc cu Tine. Aøa cæ au
stat de vorbæ.
Mama încæ se ruga în timp ce lucra în bucætærie. A auzit paøi în spatele ei, s-a
întors øi l-a væzut pe Nelu apropiindu-se de ea cu un zâmbet dulce pe faﬂæ. Încæ nu
avea voie sæ vorbeascæ, dar îøi puse tandru braﬂele în jurul mamei sale øi-i înmânæ un
bilet prin care o întreba dacæ poate sæ scrie o poezie în caietul lui de compuneri.
“Da, e în regulæ”, spuse. Iatæ ce a scris Nelu:
Cu ce fel de cuvinte ar trebui sæ le vorbim mamelor noastre?
Cuvinte pline de irascibilitate, de uræ, nepoliticoase, arﬂægoase?
Poate cuvinte pline de egoism, de ræutate, nerecunoscætoare, ofensatoare?
Nu, dimpotrivæ, ar trebui sæ le adresæm cuvinte amabile,
Pentru cæ, pânæ la urmæ, mamele noastre ne iubesc.
Cu ce fel de cuvinte ar trebui sæ le vorbim mamelor noastre?
Cuvinte jalnice, vaiete, cuvinte pæcætoase, pline de necredinﬂæ, necereøti?
Nu, ar trebui sæ folosim cuvinte înælﬂætoare, încurajatoare, cereøti.
Cuvinte pline de alinare, pioase – cuvinte care îndreaptæ spre Isus.
Pentru cæ, pânæ la urmæ, mamele noastre ne iubesc.
În timp ce citea poezia, mamei îi dæduræ lacrimile. Ea væzu cæinﬂa sinceræ a
lui Nelu øi blândeﬂea lui. Nelu Negativistul Îl primise pe Isus în inima lui, iar
Acesta produsese în el o schimbare autenticæ – nu obiønuita ascultare exterioaræ
care abia dacæ reuøeøte sæ ascundæ o inimæ nesupusæ. Inima lui Nelu era pe deplin
îmblânzitæ øi supusæ. În Hristos, el gæsise puterea de a se împotrivi vechii lui cæi
øi de a îmbræﬂiøa øi a merge pe noua cale arætatæ de Dumnezeu.
Mama a observat de asemenea cæ dragostea ei, exprimatæ atât prin tandreﬂe,
cât øi prin fermitate, îl motivase sæ-øi asume riscul de a-L lua pe Isus de mânæ. Cu
toate acestea, eliberarea nu a venit nici în urma a ceea ce a fæcut mama, nici
datoritæ a ceea ce a îndeplinit Nelu. Eliberarea a venit în urma cunoaøterii vocii
Mântuitorului în mod personal, în urma cooperærii cu Acesta, øi a alegerii lui
Nelu de a urma calea lui Dumnezeu în locul vechii cæræri cunoscute. Când Hristos
este încoronat, Satana trebuie sæ se supunæ øi sæ plece. Astfel, el îøi pierde sclavul!
Prin repetiﬂie, în timp, Nelu Negativistul a fost transformat în Nelu Optimistul,
eliberându-se din ce în ce mai mult de negativism. Avându-L pe Isus ca Antrenor,
Nelu a încetat sæ se învârtæ mereu øi mereu în acelaøi ﬂarc.
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Nu vrei sæ-l ajuﬂi pe tânærul tæu sæ cunoascæ o astfel de mamæ, un asemenea
Dumnezeu øi o astfel de libertate? Cu Dumnezeu Olga cea Obraznicæ poate deveni
Olga cea Plæcutæ øi Laura cea Leneøæ, Laura cea Harnicæ. O legæturæ vitalæ cu
Hristos îl vindecæ pe cel rænit, îl face pe mincinos cinstit; pe neascultætor,
ascultætor; pe cel de temut, calm; pe cel nedisciplinat, disciplinat; pe cel færæ de
valoare, valoros. De ce trebuie sæ scape adolescentul tæu? De ce trebuie sæ fie
eliberat? Sau ce trebuie sæ fie schimbat la el sau la ea? Dumnezeu este acolo
pentru a-i crea din nou pe toﬂi cei care vin la El. Adeværata disciplinæ înseamnæ
sæ-ﬂi educi copilul pentru Hristos. Sub ucenicia lui Hristos au loc schimbæri –
începând din inimæ øi având ca urmare o nouæ viaﬂæ.
Disciplina este principiul înlocuirii
Ilona cea Întrerupætoare øi-a întrerupt mama în timp ce aceasta vorbea la
telefon cu o prietenæ. A fæcut-o færæ sæ se gândeascæ prea mult, pentru cæ îi fusese
întotdeauna permis sæ întrerupæ øi ea nu øtia sæ facæ altceva.
Mama s-a rugat atotøtiutorului Dumnezeu pentru a o sfætui cum sæ îndrepte
obiceiurile fiicei sale spre Dumnezeu, pentru ca Acesta sæ-i schimbe calea rea pe
care apucase.
“Ce o s-o pui sæ facæ în loc, pentru a nu te mai întrerupe?”, a întrebat Dumnezeu.
Mama a început sæ se gândeascæ. Apoi, prin credinﬂæ, a fost de acord sæ facæ
ceea ce simﬂea cæ Dumnezeu o conduce sæ facæ – sæ aplice principiul înlocuirii
ræului cu binele.
“Ilona, nu mai ai voie sæ mæ întrerupi aøa”, a dojenit-o mama cu blândeﬂe.
“Trebuie sæ mergi în cealaltæ cameræ øi sæ te rogi lui Isus sæ-ﬂi dea putere sæ te
schimbi. Apoi, vino înapoi, bate-mæ pe umær øi aøteaptæ în liniøte ræspunsul meu.
Poﬂi face asta, dacæ-L iei pe Isus de mânæ.”
Mama øi-a reluat conversaﬂia la telefon, dar, rugându-se, o privea pe fata ei
plecându-øi capul. Ilona era obiønuitæ cu desfæøurarea unei rugæciuni de predare.
În câteva clipe, Ilona s-a întors øi a bætut-o încet pe mama ei pe umær.
Mama a aøteptat îndrumare de la Dumnezeu înainte de a-i ræspunde celei
care fusese cândva Ilona cea Întrerupætoare. Când Dumnezeu a îndemnat-o, a
ræspuns la întrebarea fiicei ei calm, øi Ilona a plecat fericitæ. Acesta era începutul
procesului de înlocuire a unui obicei ræu cu unul bun, pe mæsuræ ce Dumnezeu
lucra în inima Ilonei pentru a-i da inima øi atitudinea Sa.
Mult mai bine este sæ le arætæm copiilor noøtri ce este bine øi sæ avem grijæ ca
ei sæ facæ ce e bine, decât sæ-i criticæm pentru ceea ce nu ar trebui sæ facæ. “Nu te
læsa biruit de ræu, ci biruieøte ræul prin bine.”*
Naomi cea Nerespectuoasæ, în vârstæ de 15 ani, a dat buzna în bucætærie,
plângându-se cæ nu-øi gæseøte hainele pe care le voia. “Nu mi-ai spælat hainele
cum trebuie!”, a acuzat-o ea nervoasæ pe mama ei.
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Aceastæ lipsæ de respect era o problemæ din ce în ce mai mare øi primul gând
al mamei a fost sæ izbucneascæ øi ea la rândul ei, aøa cum o fæcuse de nenumærate
ori. “Ce sunt eu? Sclava ta? Nu mæ ajuﬂi niciodatæ la treburile casei. Când o sæ
înveﬂi sæ fii øi tu recunoscætoare sau mæcar respectuoasæ?” Dar vocea înceatæ øi
blândæ a lui Dumnezeu i-a întrerupt gândurile înainte de a le rosti.
“Mamæ, aceastæ abordare nu o sæ dea rezultate! Vino la Mine sæ te învæﬂ o
cale mai bunæ. Nu pentru asta te-ai rugat de dimineaﬂæ?”, îi øoptea Dumnezeu, dar
vocea Lui era mai degrabæ un gând în mintea ei, nu o voce pe care o putea auzi.
O, da, Doamne, am nevoie de ajutor. Ce vrei Tu sæ fac în legæturæ cu aceastæ
problemæ?
“Trateaz-o cu blândeﬂe. Îi vezi aversiunea abia stæpânitæ? Care-i cauza?
Mama a privit-o pe Naomi în ochi øi øi-a dat seama cæ lipsa de recunoøtinﬂæ
o conducea la lipsæ de respect. Atunci s-a gândit: Dacæ Naomi este
nerecunoscætoare, atunci trebuie sæ cultiv în ea træsætura de caracter opusæ –
recunoøtinﬂa. Trebuie sæ o ajut sæ înﬂeleagæ valoarea muncii. Trebuie sæ menﬂinæ
curæﬂenia în cameræ la ea øi sæ-øi facæ patul. Trebuie sæ spele øi sæ calce rufele în
mod regulat. Doamne, ajutæ-mæ sæ folosesc principiul înlocuirii sub cælæuzirea
Ta.
“Naomi, ﬂi-am spælat øi cælcat hainele ieri øi ﬂi le-am pus pe pat. Hai sæ le
cæutæm.”
Naomi a urmat-o pe mama ei mormæind øi amândouæ au mers în camera ei øi
au cæutat prin græmezile de haine împræøtiate peste tot prin cameræ. Curând, mama
a gæsit hainele pe care le cæuta Naomi aruncate pe jos.
“Cum au ajuns aici?”, a întrebat-o mama.
“O, le-am aruncat asearæ ca sæ pot sæ mæ culc”, øi-a adus aminte Naomi.
“Ei bine, cred cæ trebuie sæ facem o schimbare – începând de azi. Eøti deja o
domniøoaræ øi trebuie sæ ai grijæ de camera ta. Îmi dau seama cæ ﬂi-am fæcut ræu
prin faptul cæ am fæcut eu asta în locul tæu. Chiar acum aø vrea sæ faci curat în
cameræ – pune hainele la locul lor øi fæ patul, øi apoi, chiar astæzi, o sæ te învæﬂ
cum sæ speli øi sæ calci rufele.”
Naomi cea Nerespectuoasæ a început sæ reacﬂioneze în felul ei obiønuit: cu
nemulﬂumiri øi ceartæ. Mama øi-a dat seama cæ ea însæøi cultivase aceste obiceiuri
greøite de a gândi øi reacﬂiona prin faptul cæ îi permisese sæ-i vorbeascæ în felul
acesta øi fæcuse toatæ treaba singuræ – ca sæ pæstreze pacea. Însæ asta nu era pace.
Acum era hotærâtæ sæ facæ tot ce voia Dumnezeu de la ea sæ facæ pentru a stopa
ræul øi a cultiva binele.
Doamne, ce sæ fac cu atitudinea asta a ei?
“Nu-i mai da lucrurile dupæ care ﬂipæ. Spune-i amabil ce aøtepﬂi de la ea sæ
facæ, acordæ-i timp în care, împreunæ cu Mine, sæ-øi schimbe atitudinea øi
canalizeazæ-i voinﬂa spre a face binele, ca sæ gæseascæ adeværata fericire.”
157

EDUCAﬁIE PENTRU PÆRINﬁI – II

“Naomi, nu mai vorbi aøa. Nu e bine.” Øi Naomi s-a oprit. Mama se purta
diferit; nu mai ﬂipa, nu mai era nervoasæ ca de obicei. “Nu o sæ primeøti niciunul
dintre lucrurile pentru care ﬂipi”, i-a spus mama. “Te porﬂi ca un copil; nu ai vrea
sæ faci asta. Tu eøti tânæra lui Dumnezeu. Ia-ﬂi zece minute sæ stai de vorbæ cu
Dumnezeu, ca El sæ-ﬂi schimbe atitudinea. Apoi fæ curat în cameræ. Ieøi apoi din
cameræ ca sæ speli rufele, øi apoi mai vorbim. Nu-ﬂi va lua decât douæzeci de
minute aici, în cameræ, øi vreo câteva cu rufele. Apoi poﬂi sæ faci ce aveai planificat
sæ faci.”
Naomi cea Nerespectuoasæ a continuat sæ protesteze. Dumnezeu a condus-o
pe mamæ sæ o trimitæ la plimbare, însæ asta nu a convins-o sæ se predea øi sæ fie
mai amabilæ. Aøa cæ Dumnezeu a condus-o pe mamæ sæ o punæ sæ frece vasul de
toaletæ øi cada. Apoi, Naomi a început sæ fie ascultætoare. Mama i-a repetat ce îi
ceruse mai înainte øi a fæcut apel la ea sæ-L urmeze pe Isus, nu eul. Naomi a fost
în cele din urmæ convinsæ øi s-a predat lui Dumnezeu øi mamei ei.
Lipsa de respect din caracterul lui Naomi a fost înlæturatæ. Mama a condus-o
în mod repetat la Hristos – Antrenorul ei – øi El a fæcut-o în stare sæ-øi supunæ
voinﬂa lui Dumnezeu. Cooperând cu Dumnezeu, gândurile, sentimentele øi
atitudinea ei s-au schimbat într-o perioadæ de timp nu foarte lungæ. Mama a fost
încântatæ sæ o vadæ pe Naomi cea Recunoscætoare næscându-se ca un fluture din
gogoaøa lui. Fericirea domnea în cæmin – ce binecuvântare!
Principiul înlocuirii îi învaﬂæ pe tinerii noøtri într-un mod respectuos, blând,
iubitor – øi totuøi ferm – cum sæ facæ binele în locul ræului pe care îl fæceau
înainte. Înseamnæ schimbarea obræzniciei cu amabilitatea, a ostilitæﬂii cu
bunævoinﬂa, a lipsei de respect cu respectul, a lenei cu hærnicia, a urii cu dragostea,
a pasiunii cu autocontrolul, a unui spirit neiertætor cu unul iertætor øi a dezordinii
cu curæﬂenia. Înseamnæ sæ le câøtigi copiilor inima, sæ-i laøi sæ suporte consecinﬂele
atunci când este necesar øi sæ-i legi de Dumnezeu. Dumnezeu foloseøte atât
acordarea de binecuvântæri, cât øi retragerea lor pentru a ne motiva sæ venim la
El. Øi noi, la rândul nostru, putem folosi aceastæ metodæ în disciplinarea copiilor
noøtri dacæ motivaﬂia noastræ este una cereascæ, øi nu vine de la eul nostru. Vrem
ca tinerii noøtri sæ experimenteze victoria în Hristos, nu sæ slujeascæ pasiunii øi
eului.
Dumnezeu este alæturi de voi, pærinﬂi øi tineri, øi va fi Antrenorul vostru
personal care væ va învæﬂa aceste începuturi elementare ale unei vieﬂi ascunse cu
Hristos în Dumnezeu.* Disciplina înseamnæ sæ înlocuieøti ræul cu binele prin
supunere faﬂæ de Dumnezeu.
Disciplina înseamnæ schimbare de stæpân
Nicu cel Neîngrijit a venit agale la micul dejun, cu cæmaøa cu patru mæsuri
mai mare atârnându-i pânæ la genunchi øi pantalonii scurﬂi largi abia mai
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ﬂinându-i-se pe øolduri øi atârnându-i pânæ la jumætatea gambei. Pærul era aranjat
sub formæ de ﬂepi, de parcæ îøi bægase degetele în prizæ, iar faﬂa lui exprima continuu
un zâmbet afectat. Mama l-a rugat: “Te rog sæ termini de pus masa.”
El a mormæit: “De ce nu o faci tu?”
Mama s-a cutremurat. Cât ura acest ræspuns! Îøi aduse aminte cât de amabil
øi de inocent fusese Nicu atunci când avea 11 ani. Dar când a fæcut 12 ani, ceva
s-a schimbat. Voia sæ se îmbrace øi sæ se poarte ca ceilalﬂi copii. La început, a fost
vorba doar de pantaloni cu o mærime mai mare. Compromisul s-a furiøat øi a
preluat controlul, iar neglijenﬂa a crescut – la un loc cu o atitudine indolentæ.
Mare parte din timp era pur øi simplu indiferent, însæ devenea de-a dreptul obraznic
atunci când te apropiai sæ-l ajuﬂi cu ceva. Nu era interesat de lucrurile spirituale
øi îi plæcea doar sæ stea cu prietenii lui, care erau ca øi el, dacæ nu øi mai ræu.
Nicu cel Neîngrijit asculta de vocea firii pæmânteøti – capacitæﬂile sale de
jos: impulsul øi tendinﬂele. Vocea lui Dumnezeu îi vorbea øi ea inimii lui, apelând
la puterile sale mai înalte: raﬂiunea, intelectul øi conøtiinﬂa – care-l îndemnau la o
viaﬂæ integræ. Dar Nicu a îndepærtat aceste gânduri. Calea lui Dumnezeu pærea sæ
fie prea grea, prea indezirabilæ øi prea nepopularæ. Experienﬂa îi spunea cæ eforturile
sale de a fi bun eøuau întotdeauna øi pærea mult mai atractiv sæ urmeze cærarea
care presupunea mai puﬂinæ rezistenﬂæ din partea lui. Aøa cæ a ales sæ facæ din
firea pæmânteascæ stæpânul lui, iar mama a permis sæ se întâmple acest lucru.
Acum avea 17 ani, iar mama era îngrijoratæ. Prietenele ei de la bisericæ au
asigurat-o cæ acest comportament este normal. Nicu avea sæ culeagæ ce semænase
øi avea sæ se redreseze la timp. La urma urmei, øtia despre Isus, iar Biblia zice:
“Învaﬂæ pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, øi când va îmbætrâni, nu se va
abate de la ea.”* Øi totuøi, mama nu avea liniøte.
Doamne, ceva nu e în regulæ cu concepﬂiile mele. Sunt prea strictæ, prea
rigidæ în concepﬂii, prea fermæ sau prea moale? Sunt atât de confuzæ.
“Sæ-l înveﬂi pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze înseamnæ sæ-l pregæteøti
sæ Mæ urmeze. Înseamnæ sæ-l înveﬂi sæ-øi exercite voinﬂa în direcﬂia bunæ.
Înseamnæ sæ-l conduci sæ experimenteze harul Meu care sæ-i transforme gândurile
øi sentimentele, întærindu-l ca sæ facæ binele. Ai fæcut acest lucru? Doar a cunoaøte
despre Mine la nivel de intelect nu este de ajuns. Sunt Eu Domnul vieﬂii lui? Îmi
cunoaøte vocea øi Mæ urmeazæ? Când Samuel a fost educat în acest fel, M-a ales
pe Mine ca Stæpân al lui øi M-a urmat pe Mine, în loc sæ urmeze firea lui
pæmânteascæ øi pe Satana.
Care sunt roadele caracterului fiului tæu, manierele lui øi comportamentul?
Când le compari cu Galateni capitolul 5, cine este stæpânul lui – Satana sau Eu?”
Mama nu era siguræ, aøa cæ a început sæ studieze pentru ea însæøi. A gæsit
multe versete în Deuteronom despre cum sæ îi educi pe copii. Leviticul i-a deschis
* Proverbe 22:6
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mintea sæ înﬂeleagæ disciplina fermæ pe care Dumnezeu a administrat-o poporului
Sæu cu dragoste – ca ei sæ-L cunoascæ øi sæ fie liberi sæ facæ binele. Atunci când
mæsurile blânde nu au mers, El a apelat la cele mai ferme mæsuri care au fost
necesare. A citit în Galateni despre roadele Duhului Sfânt øi despre faptele firii
pæmânteøti. Nu, a ajuns ea la o concluzie, ea nu îl învæﬂase pe fiul ei calea pe care
trebuia sæ o urmeze. Nu putea pretinde øi în dreptul ei fægæduinﬂa din Proverbe. A
înﬂeles cæ fiul ei avea nevoie de acea inimæ nouæ pe care doar Isus o poate da.*
Mai mult decât atât, mama a înﬂeles cæ øi ea avea nevoie de acea inimæ nouæ.
Øi-a predat inima de piatræ lui Dumnezeu øi I-a cerut sæ i-o înlocuiascæ cu inima
Lui blândæ. A înﬂeles nevoia de a-øi schimba abordarea în aøa fel, încât Nicu cel
Neîngrijit sæ øtie cum sæ-I slujeascæ lui Dumnezeu în loc sæ slujeascæ eului øi
cæilor lumeøti. Studiul ei i-a arætat cæ nu Dumnezeu o conducea sæ-i permitæ
fiului ei dorinﬂele greøite øi apoi sæ-øi piardæ cumpætul în faﬂa lui. Øi ea trebuia sæ
se schimbe!
Doamne, s-a rugat ea, Tu eøti la cârma vieﬂii mele acum øi sunt dispusæ sæ
învæﬂ sæ filtrez tot ce spun øi fac prin Tine înainte de a le face. Ai permisiunea
mea sæ mæ baﬂi pe umær ca sæ-mi corectezi concepﬂiile greøite sau sæ-mi întrerupi
gândurile. Copilul meu este în mâinile Tale; ajut-mæ sæ-l învæﬂ cum sæ devinæ
unul dintre urmaøii Tæi øi cum sæ Te lase sæ fii Dumnezeul lui. Acum, cu mâna ei
în mâna lui Dumnezeu, s-a apropiat timid de fiul ei.
“Nicu, stai jos aici. Trebuie sæ discutæm despre viaﬂa ta. Mai întâi, mærturisesc
cæ am dat dovadæ de neglijenﬂæ în faptul cæ te-am læsat sæ te îmbraci în felul acesta øi,
în consecinﬂæ, ﬂi-am fæcut ræu. În al doilea rând, lipsa ta de interes pentru Dumnezeu
se datoreazæ felului greøit în care L-am reprezentat înaintea ta. Mæ ierﬂi?”
“Hei, mamæ, e în regulæ. Te iert”, a spus el neserios.
“Acum eøti tânær øi trebuie sæ înveﬂi sæ-L urmezi pe Dumnezeu – nu pe mine
øi nici pe prietenii tæi. Doar Dumnezeu are pe inimæ interesul tæu. Sfaturile Lui
sunt de încredere acolo unde sfaturile, ideile øi concepﬂiile omeneøti nu sunt. Nu
conteazæ ce cred eu sau ce crezi tu, ci numai ce crede Dumnezeu. Vreau sæ studiezi
cum sæ te îmbraci, cum sæ te comporﬂi øi cum sæ-L laøi pe Dumnezeu sæ fie
Prietenul, Mântuitorul øi Îndrumætorul tæu personal. Tu acum îl urmezi pe Satana,
dar nu øtii acest lucru. Îﬂi cer sæ-ﬂi schimbi stæpânii, pentru cæ e cel mai bine
pentru tine. Întreaga noastræ familie trebuie sæ-øi schimbe cæile øi sæ se întoarcæ
la Dumnezeu. Eøti de partea mea în asta?”
“Am remarcat o schimbare la tine, mamæ, în ultimele câteva luni. Te-ai luptat
øi încæ te mai lupﬂi. Însæ, în acelaøi timp, ai fost øi mai bunæ øi mai serioasæ în
ultima vreme. Îmi place schimbarea din tine, dar nu øtiu dacæ e øi pentru mine.
Nu øtiu de unde sæ încep sau ce sæ fac ca sæ mæ schimb. Øtiu cæ ceea ce fac nu e pe
placul lui Dumnezeu sau al tæu, dar, mamæ, îmi place.”
* Ezechiel 36:25,26
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Doamne, ce sæ îi spun? Un gând i-a venit în minte øi l-a urmat, încrezându-se
în Isus pentru restul.
“Nicu, tu mergi pe cærarea largæ care duce la pieire. Øi eu, în acest moment,
sunt în proces de a o pæræsi. Credeam cæ sunt creøtinæ pentru cæ, mintal, eram de
acord sæ cred despre Isus. Acum înﬂeleg cæ doar a cunoaøte adeværuri despre
Dumnezeu nu mæ face a Lui. Nu-L cunosc ca pe un Mântuitor care mæ scapæ de
eu. Un creøtin care træieøte credinﬂa Îl urmeazæ pe Dumnezeu; eu urmez eul mai
mult. Religia mea actualæ este neputincioasæ; nu-mi poate schimba obiceiurile.
Tu øi cu mine urmæm eul, nu pe Dumnezeu. Putem schimba acest lucru câutându-L
în mod personal pe Dumnezeu ca pe un Prieten, rugându-ne sæ cunoaøtem voia
Lui øi dându-I timp sæ ne vorbeascæ øi sæ ne înveﬂe.”
Øi aøa au început. Nicu cel Neîngrijit a fost de acord sæ petreacæ timp cu
Dumnezeu. În unele zile era foarte cooperant, în altele se împotrivea. Mama lui a
continuat sæ îl încurajeze øi, cu timpul, Nicu a început sæ recunoascæ vocea lui
Dumnezeu vorbindu-i conøtiinﬂei lui. Cuvântul lui Dumnezeu a început sæ devinæ
standardul sæu. Gândurile lui erau transformate unul câte unul, iar sentimentele
lui de împotrivire faﬂæ de Dumnezeu s-au evaporat.
Nicu cel Neîngrijit a descoperit din experienﬂæ cæ a spune “nu” eului a fost
cea mai mare bætælie pe care a dus-o vreodatæ. Sæ te comporﬂi contrar obiceiurilor
de gândire înrædæcinate era ca o bætælie de unu la unu cu Satana însuøi.* Dar
faptul cæ L-a læsat pe Dumnezeu sæ conducæ bætælia a adus victoria. Spunându-I
“da” lui Dumnezeu, a fæcut ca împotrivirea faﬂæ de firea pæmânteascæ sæ fie mai
uøoaræ, deoarece harul lui Dumnezeu i-a întærit alegerea de a face lucrurile în
felul lui Dumnezeu, în locul vechiului mod familiar de a face lucrurile. Astfel, a
ajuns un învingætor!†
Nicu a început sæ-L recunoascæ pe Dumnezeu atunci când îi vorbea, atunci
când se afla cu prietenii lui. Dumnezeu i-a descoperit cruzimea ascunsæ în glumele
pe seama altora. A ales sæ nu participe. Cu trecerea timpului, Nicu a început sæ
gæseascæ muzica, activitæﬂile, ideile øi atitudinile prietenilor sæi din ce în ce mai
puﬂin atrægætoare. Noﬂiunile cereøti au început sæ paræ de dorit, iar noﬂiunile
pæmânteøti erau privite ca inferioare. Curând, prietenii lui au început sæ râdæ de
el. Lucrul acesta era dureros pentru el, dar i-a arætat ce fel de prieteni erau cu
adeværat.
El øi mama lui au fæcut din nou øi din nou ocolul ﬂarcului de dresaj, ca sæ
dobândeascæ maniere potrivite øi timp regulat de devoﬂiune personalæ. S-au
adæugat altarele în familie, care au fost folosite ca sæ încurajeze noua lor experienﬂæ
cu Dumnezeu øi sæ rezolve problemele cu care se confruntau în prezent.
* Efeseni 6:12
† Iacov 4:7
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Un astfel de punct nevralgic era muzica. Satana foloseøte tipul greøit de muzicæ
pentru a-i vræji pe captivii sæi øi pentru a-i menﬂine în sclavia gândurilor øi
sentimentelor greøite. Dumnezeu foloseøte muzica bunæ pentru a încuraja øi a
inspira gânduri øi sentimente nobile. Dumnezeu pusese pe sufletul mamei neliniøte
în legæturæ cu acest subiect. Într-o zi, l-a provocat pe Nicu în legæturæ cu acest
subiect øi a urmat o bætælie cruntæ.
Satana nu voia sæ piardæ un captiv; s-a luptat vitejeøte ca sæ-øi menﬂinæ
fortæreaﬂa intactæ. Dar mama øi Dumnezeu au fost mai viteji. Emoﬂiile lui Nicu
au ﬂipat, au fæcut presiuni øi i-au cerut sæ asculte aceastæ muzicæ necreøtinæ. Vechile
lui obiceiuri îl târau dupæ ele, ca øi cum nu ar fi avut nicio øansæ de schimbare.
Pentru un timp, progresul lui Nicu a ajuns la un punct în care a stagnat, pentru cæ
a nu te decide pentru Hristos înseamnæ a te decide pentru Satana, a-l alege pe el
stæpânul acestui loc din inimæ.
Când a început sæ-øi dea seama cæ nu el controla muzica – ci ea îl controla pe
el – Nicu a început sæ-øi doreascæ sæ fie liber. Alegere cu alegere, el øi-a predat
gusturile muzicale lui Dumnezeu øi a cooperat la noi tipare de gândire. Standardele
lui Dumnezeu au câøtigat. Dumnezeu l-a evacuat pe Satana øi l-a scos pe Nicu
din robia acelor gusturi muzicale. Vechile lucruri dispæreau, øi Nicu cel Neîngrijit
se transforma rapid în Nicu cel Liber.
Într-o zi, Nicu cel Liber s-a privit în oglindæ øi a fost foarte nemulﬂumit de felul
în care aræta. Cum S-ar îmbræca Isus dacæ ar fi în locul meu?, s-a întrebat el.
A început sæ se gândeascæ la faptul cæ trebuie sæ-L reprezinte corect pe Hristos
în aceastæ lume. Într-un final, a rugat-o pe mama lui sæ meargæ cu el ca sæ-øi
cumpere haine noi; i-a spus cum Dumnezeu nu-i dædea pace în aceastæ problemæ,
dar îi dædea libertatea sæ aleagæ. El alegea sæ-I slujeascæ lui Dumnezeu din dragoste
faﬂæ de Isus pentru tot ce fæcuse pentru el. Mama i-a cumpærat cu bucurie niøte
haine curate øi pe mæsura lui. Gata cu îmbræcæmintea de clovn, cu spoiala ei de
veselie øi nebunie care ascundea o inimæ goalæ øi distrusæ!
Nicu cel Liber începea sæ înﬂeleagæ cæ Dumnezeu voia ca el sæ se îmbrace într-un
mod care sæ reflecte schimbærile din inima lui. Øi-a dat seama cæ Dumnezeu voia ca
înfæﬂiøarea lui sæ arate curæﬂenie, ordine øi gust ceresc øi cæ El mai voia sæ clædeascæ
în el un simﬂ al respectului de sine, deoarece era un fiu preaiubit al lui Dumnezeu.
Când prietenii lui i-au væzut noile haine, l-au ridiculizat. Totuøi, nu s-a simﬂit
rænit, nici mæcar nu i-a pærut ræu pentru sine. De ce? Golul din inima lui era
umplut pânæ la refuz de Isus. Nevoia dupæ prietenia cu cei rebeli nu mai era
acolo. Libertatea lor nu era deloc libertate. El avea adeværata libertate în Hristos.
Era eliberat de atitudinile neglijente, de înfæﬂiøærile pleoøtite, de muzica proastæ
øi de multe altele. Acum avea un scop, o direcﬂie în viaﬂæ øi puterea de a duce o
viaﬂæ integræ. Dumnezeu i-a dat un nou tip de dragoste pentru prietenii lui øi
dorinﬂa de a le vorbi despre Isus øi despre cum e sæ fii cu adeværat liber în El.
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Adeværata disciplinæ înseamnæ sæ-i ajutæm pe tinerii noøtri sæ schimbe stæpânii!
Înseamnæ sæ-i ajutæm sæ pæræseascæ robia distrugætorului de oameni øi sæ intre în
slujba Restauratorului de oameni. Înseamnæ sæ-i învæﬂæm sæ umble cu Dumnezeu
aøa cum a fæcut-o Enoh. Înseamnæ sæ gæsim puterea de a træi în armonie cu
convingerile noastre øi de a descoperi odihnæ øi un scop în sufletul nostru. Aceasta
îmi doresc pentru copiii mei. Schimbarea stæpânilor este o necesitate! Nu vrei
sæ-L gæseøti øi tu?
Schimbarea stæpânilor este de asemenea secretul educærii tinerilor pentru a
coopera cu voioøie la muncile folositoare din jurul casei. Haideﬂi sæ exploræm
acest subiect în capitolul urmætor.
ÎMBRÆﬁIØARE PENTRU CEI SINGURI
UN CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU MAMELE SINGURE
Te simﬂi confuzæ øi frustratæ pentru cæ trebuie sæ te ocupi singuræ de copii, de
finanﬂe, de øcoalæ øi de disciplinæ în dezvoltarea caracterului? Este pur øi simplu
prea mult! Eøti conøtientæ cæ nu ai acea relaﬂie cu Isus care îﬂi este pusæ la dispoziﬂie
– øi o doreøti. Dar de unde sæ faci rost de timp pentru ea? Îi vezi pe copii cæ
urmeazæ un traseu similar øi asta îﬂi aduce durere în suflet, atunci când ai timp sæ
te gândeøti la asta în mod onest.
Sentimentele tale copleøitoare ar trebui sæ te aducæ la Isus, Prietenul øi
Mântuitorul tæu. Aøazæ-ﬂi prioritæﬂile în ordine. Roagæ-te ca El sæ-ﬂi dea
înﬂelepciunea Lui la începutul fiecærei zile. Preﬂul nu conteazæ. Ce poate fi mai
important decât propria ta umblare cu Dumnezeu, ca sæ poﬂi pe urmæ sæ
împærtæøeøti ceea ce înveﬂi cu tânærul tæu pânæ nu este prea târziu? Urmeazæ
exemplul lui Iacov care, cu capul pe o piatræ, a primit viziunea scærii. Dumnezeu
a aøezat aceastæ scaræ a comunicærii ca tu s-o vezi øi sæ stai de vorbæ cu El. El îﬂi
va umple golul din inimæ øi nu va mai trebui niciodatæ sæ te simﬂi singuræ.
Dumnezeu este alæturi de tine. Adeværata disciplinæ înseamnæ sæ-L laøi pe
Dumnezeu sæ te conducæ la începutul fiecærei zile øi în fiecare moment de pe
parcursul zilei. Ce a fæcut pentru mamele din acest capitol øi pentru multe altele,
El vrea sæ facæ øi pentru tine!
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Andrew, la 14 ani, hrænind puiul de
cæprioaræ salvat. Dumnezeu vrea ca noi sæ
apreciem øi sæ avem grijæ de creaﬂia Sa.
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Capitolul 14
MUNCÆ FOLOSITOARE
Învaﬂæ-i poruncile øi legile; øi aratæ-le calea pe care trebuie s-o urmeze øi ce
trebuie sæ facæ. – Exod 18:20
Neglijat
Luca Lasæ-mæ-sæ-te-las, în vârstæ de 20 de ani, træia în voia sorﬂii øi evita pe
cât posibil munca. Din nou øi din nou, încerca – færæ succes – sæ-øi asigure un loc
de serviciu bun. Povestea lui obiønuitæ era cæ altcineva era tratat preferenﬂial, în
timp ce el era tratat incorect. Însæ, în realitate, nu-øi putea pæstra un serviciu
pentru cæ promitea multe øi oferea puﬂine.
Îøi pierduse ultimul serviciu, ca muncitor necalificat la o feronerie, din cauza
multelor sarcini neîndeplinite pe care le læsa în urma lui. Prefera mai mult sæ stea
de vorbæ decât sæ munceascæ. Nu se autodisciplina ca sæ ducæ la bun sfârøit o
sarcinæ. Nu, nu suferea de tulburare hiperkineticæ cu deficit de atenﬂie (ADHD);
pur øi simplu nu voia sæ se dedice cu toatæ inima, mintea sau voinﬂa. Îi plæcea mai
degrabæ viaﬂa de lenevie. Când era chemat sæ dea socotealæ pentru treaba
neterminatæ, fabrica scuze øi se aøtepta sæ scape, deoarece acasæ întotdeauna scæpa.
Proverbe 22:6 spune: “Învaﬂæ pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze øi, când
va îmbætrâni, nu se va abate de la ea.” Luca Lasæ-mæ-sæ-te-las træia aøa cum
fusese învæﬂat sæ træiascæ.
Mai gæsea justificæri pentru situaﬂia sa øi în faptul cæ se considera un “bæiat
deøtept”, care nu se înjosea fæcând muncæ de slugæ. Se simﬂea destinat sæ aibæ o
poziﬂie importantæ de manager sau sæ-øi fie propriul øef. Munca fizicæ era pentru
zilieri. El merita sæ fie servit. Dupæ ce lua masa cu prietenii, nu dædea nicio mânæ
de ajutor la strânsul mesei sau la spælatul vaselor. Prefera sæ se relaxeze într-un
fotoliu privind tacticos pe geam în timp ce ceilalﬂi fæceau toate aceste lucruri.
Într-un final, prin efortul pærinﬂilor sæi, i-a fost acordat un post de agent
imobiliar undeva unde era puﬂin cunoscut. Mai mult, un agent de succes era dispus
sæ-l ia sub aripa sa øi sæ-l înveﬂe – mare avantaj. Totuøi, trebuia sæ se apuce de
învæﬂat øi sæ treacæ niøte examene, iar aceasta presupunea efort – lucru pe care
Luca se codea sæ-l facæ. A fæcut într-adevær câteva eforturi øi, dupæ numai a doua
încercare, a reuøit sæ treacæ testul.
Obiønuit cum era sæ se strecoare cu un minim de efort, începutul carierei sale
a fost încærcat cu o mulﬂime de încercæri, fiecare dintre ele scoﬂând la ivealæ
* Proverbe 22:6
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defectele lui de caracter øi lipsa îndemânærii necesare. Binefæcætorul lui i-a dat o
mulﬂime de sfaturi bune, iar Luca Lasæ-mæ-sæ-te-las pærea o persoanæ importantæ
cu noua sa agendæ øi cu pixul în mânæ, însæ puﬂine sfaturi erau notate acolo øi
peste ce era notat nu se mai uita niciodatæ. Avea întâlniri stabilite cu clienﬂi ca
aceøtia sæ vadæ proprietatea pe care voiau sæ o cumpere, dar fie întârzia, fie nu
apærea deloc. În consecinﬂæ, vânzærile lui au eøuat. Bineînﬂeles, avea scuzele sale
obiønuite. Maøina alesese sæ ræmânæ færæ combustibil. Ceasul nu sunase de
dimineaﬂæ. Secretara nu îi transmisese mesajul. Întotdeauna era vina altcuiva!
Mentorul lui i-a recomandat sæ-øi facæ un program øi sæ se culce øi sæ se
trezeascæ la timp ca sæ ajungæ la serviciu la timp. “O”, a ræspuns el, “stau mult la
calculator øi singurul timp când pot citi øi eu este seara, øi nici nu øtiu când se
face douæsprezece noaptea. Øi, cum nu sunt de acord cu privarea de somn, îi
permit corpului meu sæ mæ trezeascæ atunci când s-a odihnit îndeajuns. Øi apoi,
øtiﬂi, trebuie sæ mæ descurc singur. Nu am pe nimeni care sæ-mi gæteascæ sau
sæ-mi facæ curæﬂenie sau sæ-mi spele rufele sau sæ-mi plæteascæ facturile. Aøa cæ
fac øi eu tot ce pot.”
Lui Luca Lasæ-mæ-sæ-te-las chiar i se fæcea milæ de el însuøi. Adesea o suna
pe mama lui ca sæ-i spunæ ofurile øi încercærile lui øi ca sæ-i cearæ ajutorul. Ei,
Luca îi spunea cæ munceøte foarte mult, când de fapt el abia dacæ muncea. Era
extrem de leneø, iar Dumnezeu, din dragoste pentru el, permitea sæ vinæ peste el
toate aceste dificultæﬂi în încercarea de a-i trezi respectul de sine øi dorinﬂa de a se
schimba. Din nefericire, mama lui a întrerupt planul lui Dumnezeu, scæpându-l
pe Luca de consecinﬂele naturale ale lipsei sale de responsabilitate. I-a trimis
mâncare, a adunat informaﬂiile de care el avea nevoie øi i-a trimis bani, deoarece
“afacerile merg prost în aceastæ perioadæ a anului”. Pentru Luca, lucru curios,
afacerile mergeau prost tot anul. Dar mama se îngrijea de nevoile lui aøa cum o
fæcuse întotdeauna.
Este Dumnezeu Cel care îi conduce ideile øi caracterul acestui tânær? Nu!
Luca ascultæ øi se supune vocii unui alt stæpân. Isus a venit ca sæ ne ræscumpere
din pæcat, nu ca sæ ne salveze în pæcat. Vrea Dumnezeu ca Luca sæ continue tot
aøa? Nu! Vrea Dumnezeu ca mama sæ-l scape? Nu! Mama îi accentueazæ chiar
acele træsæturi de caracter pe care Dumnezeu vrea sæ le distrugæ. Satana îl conduce
pe Luca Lasæ-mæ-sæ-te-las, iar el se supune. De ce?
E foarte simplu. Toatæ viaﬂa lui, Luca reuøise sæ evite munca adeværatæ. Pærinﬂii
lui i-au acceptat tacticile, i-au permis sæ cultive trândæveala øi i-au înghiﬂit scuzele.
Au neglijat sæ identifice problema sau sæ meargæ înaintea lui Dumnezeu ca sæ
cearæ îndrumare sau sæ-l lase sæ suporte consecinﬂele, ca acestea sæ-l motiveze sæ
se îndepærteze de obiceiurile lui greøite. Repetând mereu øi mereu aceste obiceiuri,
Luca Lasæ-mæ-sæ-te-las a devenit convins cæ eschivarea, minciuna øi lenea
reprezentau un comportament acceptabil.
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La fel, apartamentul lui era mærturia tristæ a aceloraøi defecte de caracter.
Mormane de vase murdare pe dulapul din bucætærie, haine aruncate pe unde îi
venise mai la îndemânæ, cærﬂi øi hârtii împræøtiate peste tot, pat nefæcut, baie
murdaræ – toate spuneau povestea neglijærii de a adopta niøte obiceiuri bune.
Desigur, el pretindea cæ este prea ocupat cu toatæ munca de la agenﬂia imobiliaræ
ca sæ mai facæ øi curæﬂenie în apartament. În realitate, proasta gestionare a
apartamentului sæu træda proasta gestionare spiritualæ a minﬂii øi caracterului sæu
– fiecare dintre acestea în neorânduialæ, neîngrijitæ, iresponsabilæ, færæ Dumnezeu
øi lucrul cel mai trist era cæ el era foarte mulﬂumit de sine.
Luca Lasæ-mæ-sæ-te-las a fost schilodit de lipsa unei educæri în copilærie în
sensul muncii folositoare. El este cu totul neadaptat vieﬂii de bærbat adeværat. Va
avea dificultæﬂi la orice slujbæ pe care o va obﬂine. Îi va lipsi iscusinﬂa necesaræ
pentru a fi un soﬂ øi un tatæ adeværat. Dacæ nu îøi va vedea nevoia øi nu se va ﬂine
strâns de Salvatorul lui ca sæ realizeze o schimbare importantæ, øansele sale de a
fi fericit în aceastæ viaﬂæ øi în cea viitoare sunt ruinate.
Cum îl putem ajuta pe Luca Lasæ-mæ-sæ-te-las?
Din nou øi din nou – pânæ când devine un obicei
ﬁarcul de dresaj pentru un “armæsar delæsætor” trebuie sæ fie asemænætor cu
o tabæræ de antrenament pentru noii recruﬂi. În armatæ sunt înregimentaﬂi tineri
recruﬂi øi sunt supuøi unui program mai degrabæ brutal, care are ca scop sæ corecteze
obiceiurile celor 18 ani de dinainte øi sæ facæ din tinerii aceia niøte bærbaﬂi puternici,
supuøi autoritæﬂii militare. Acum, eu nu recomand sæ fim brutali ca pærinﬂi, însæ
se pot face niøte paralele valabile, pe care meritæ sæ le analizæm.
În primul rând, trebuie sæ ne asiguræm cooperarea tinerilor noøtri. Desigur,
pe un tânær de douæzeci de ani nu îl abordæm ca pe un copil de opt ani. La vârsta
de douæzeci de ani, tânærul este un adult øi trebuie abordat cu rugæminﬂi stæruitoare
øi apelând la raﬂiune, aøa cum ar face Isus – nu cu forﬂa. Vrem sæ-i câøtigæm
mintea, inima øi voinﬂa. Însæ sæ faci un mægar sæ se miøte din loc atunci când el nu
vrea este imposibil færæ o motivaﬂie exterioaræ – fie de la Dumnezeu, fie din
împrejuræri, fie de la un pærinte iubitor. Adesea, cea mai bunæ motivaﬂie este sæ
încetezi sæ-i mai accentuezi obiceiul greøit, sæ-l tragi la ræspundere pentru
responsabilitæﬂile neglijate øi sæ-l laøi sæ sufere consecinﬂele alegerilor sale greøite.
Dumnezeu îﬂi poate aræta cum sæ implementezi aceste lucruri pentru tânærul tæu.
Când Luca Lasæ-mæ-sæ-te-las al tæu este motivat sæ facæ schimbæri, Dresorul îi
explicæ programul care îi este necesar ca sæ se transforme în Luca cel Harnic.
Mai întâi, el trebuie sæ fie dispus sæ-L lase pe Dumnezeu la cârmæ. Luca
Lasæ-mæ-sæ-te-las trebuie sæ înveﬂe sæ-I recunoascæ vocea Dresorului sæu øi sæ se
încreadæ în El øi sæ-L asculte în mod suprem. Trebuie sæ ajungæ sæ-L considere
pe Dumnezeu Prietenul, Salvatorul øi Domnul sæu personal øi sæ se angajeze sæ
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cunoascæ øi sæ facæ voia Lui. De aceea, devoﬂiunea personalæ trebuie pusæ la
locul cuvenit ei. Pentru cæ aici învaﬂæ el sæ vorbeascæ cu Dumnezeu, sæ Îi audæ
vocea øi simte nevoia sæ se schimbe. Isus a spus: “Oile Mele ascultæ glasul Meu;
Eu le cunosc, øi ele vin dupæ Mine.”* Adeværata devoﬂiune înseamnæ sæ vorbeøti
cu Dumnezeu øi sæ te conectezi la puterea Lui. Este un angajament de a-L urma
chiar øi atunci când nu vrei asta. Înseamnæ sæ te supui mai degrabæ voinﬂei Lui
decât voinﬂei tale. Øi este un pas al credinﬂei!
Dresorul îl învaﬂæ øi îl provoacæ pe Luca Lasæ-mæ-sæ-te-las sæ se culce la
9:00 seara, ca sæ se poatæ trezi la 5:00 dimineaﬂa øi sæ aibæ timp pentru Dumnezeu.
A træi o viaﬂæ planificatæ înseamnæ a fi disciplinat. Tot învârtindu-se prin ﬂarc, el
coopereazæ cu Dresorul sæu la exersarea acestor obiceiuri pânæ când ele prind
rædæcini. Noi muøchi se întæresc. Noul înlocuieøte ceea ce era vechi pânæ când
devine o parte din el – în prezenﬂa sau în absenﬂa unui cæpæstru sau a unui dresor
sau a unui ﬂarc.
Ca pærinﬂi, faceﬂi-le clar tinerilor care le sunt responsabilitæﬂile øi cereﬂi-le sæ
îndeplineascæ fiecare sarcinæ complet øi la timp, în acelaøi timp încurajând
autocontrolul. Acest proces nu este uøor. Cere hotærâre øi efort – ca øi în cazul
unui om de 130 de kilograme care se hotæræøte sæ ajungæ la greutatea idealæ de 65
de kilograme. E nevoie de mult mai mult decât de o simplæ dorinﬂæ øi de intenﬂii
bune. Va fi nevoie de multæ muncæ, transpiraﬂie øi perseverenﬂæ. Acel om trebuie
sæ aleagæ noua viaﬂæ. Trebuie sæ se încreadæ în instructorul lui de fitness mai mult
decât în el însuøi, ca sæ gândeascæ øi sæ reacﬂioneze aøa cum vrea Dumnezeu, nu
cum vrea el.
Luca Lasæ-mæ-sæ-te-las va trebui sæ trudeascæ la fel de mult ca øi omul de
130 de kilograme – cu excepﬂia faptului cæ cea mai mare bætælie a lui va fi în
mintea lui. Trebuie sæ asculte de Dresor în ciuda tuturor obiceiurilor, sentimentelor,
gândurilor øi istoriei sale, care îl trag în direcﬂia opusæ. Însæ exerciﬂiul intens
întæreøte muøchii – aøa cæ nu fi descurajat.
Poﬂi s-o faci! Isus, Generalul care conduce ræzboiul din viaﬂa de creøtin, nu a
pierdut niciodatæ nicio bætælie. Singura modalitate în care poﬂi pierde este sæ
neglijezi sæ mai asculﬂi de Comandant. A decide sæ nu-L urmezi pe Hristos
înseamnæ a te hotærî sæ-l urmezi pe Satana, pæcatul øi eul.
Aøa cum un bebeluø învaﬂæ, prin încercæri repetate, sæ se întoarcæ, sæ-øi
coordoneze mâna cu ochii, sæ se târascæ øi sæ meargæ, aøa øi Luca Lasæ-mæ-sæ-te-las
învaﬂæ sæ fie Luca cel Harnic. Trebuie sæ depunæ mereu eforturi de a se opune
vechilor cæi øi de a reacﬂiona aøa cum ar reacﬂiona Hristos, øi nu sæ urmeze calea
pe care a învæﬂat-o în øcoala vieﬂii de pe acest pæmânt. Trebuie sæ strige în mod
repetat la Dumnezeu øi sæ facæ voia Lui, nu pe a sa proprie.†
* Ioan 10:27
† Luca 22:42
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În acest proces de formare a unor noi obiceiuri, mentalitæﬂile greøite vor fi
provocate. Acestea sunt ocazii de aur în care sæ-I permitæ lui Dumnezeu sæ-i
schimbe concepﬂiile greøite.* Dacæ Luca continuæ sæ creadæ cæ munca este sub
demnitatea lui sau cæ el este o persoanæ specialæ øi meritæ sæ fie servit, aceste
minciuni vor împiedica schimbarea. A pæstra aceste gânduri este ca øi cum acel
om de 130 de kilograme øi-ar pæstra obiceiurile alimentare, dar ar spera sæ dea
jos 65 de kilograme. Schimbarea necesitæ efort! A antrena muøchii slabi este
esenﬂial pentru a câøtiga forﬂæ fizicæ; a antrena muøchii spirituali ræspunzându-I
afirmativ lui Dumnezeu øi negativ eului este esenﬂial pentru schimbarea
mentalitæﬂilor greøite. Harul lui Dumnezeu are nevoie de cooperarea noastræ, dacæ
vrem sæ facæ în noi lucrarea pe care doar El o poate face.
Luca Lasæ-mæ-sæ-te-las trebuie sæ facæ eforturi pentru a ajunge sæ gândeascæ
øi sæ reacﬂioneze ca øi cum urmætoarea frazæ ar fi adeværatæ: “E distractiv sæ
muncesc; e bine pentru mine sæ muncesc; øi, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi învæﬂa
sæ-mi placæ sæ servesc mai degrabæ decât sæ fiu servit. Isus a venit în lume ca un
slujitor øi aøa voi fi øi eu.” Armæsarul delæsætor se învârte încontinuu în ﬂarc,
încrezându-se øi ascultând de Isus øi descoperind noi cæi care sæ le înlocuiascæ pe
cele vechi.
Atunci când bæieﬂii mei învæﬂau sæ spele vasele, sæ facæ curat în camera lor
sau sæ construiascæ o cæsuﬂæ pentru pæsæri, le spuneam: “Nu-ﬂi face griji! O sæ
înveﬂi, dacæ o sæ vrei øi o sæ depui efort. Abia atunci când ai fæcut un lucru de o
sutæ de ori, poﬂi spune cæ eøti profesionist. S-ar putea sæ începi cu stângul, dar,
prin repetiﬂie, o sæ faci acel lucru rapid øi cu îndemânare.”
Biblia spune cæ Samson era în fiecare zi supus de pasiunile sale fireøti øi de
imoralitate de când era tânær. Alegerile lui au creat slæbiciunile care i-au adus
atât de multe necazuri în viaﬂæ. El era puternic din punct de vedere fizic, dar slab
în ce priveøte caracterul øi nu era dispus sæ-L urmeze pe Dumnezeu atunci când
aceasta venea în opoziﬂie cu înclinaﬂiile sale. Iosif, pe de altæ parte, îøi exersase
din plin muøchii jertfirii de sine, ai autocontrolului, ai moralitæﬂii øi ai integritæﬂii,
prin supunere faﬂæ de Dumnezeu. Alegând continuu sæ facæ voia lui Dumnezeu,
nu voia lui, Iosif a devenit puternic. Alegerile noastre devin tæria noastræ.
Dumnezeu nu l-a forﬂat pe Samson sæ facæ binele øi nu ne forﬂeazæ nici pe noi.
Avem libertatea sæ alegem astæzi cui vrem sæ slujim, în acest moment. Dumnezeu
vrea ca noi sæ alegem aøa cum a fæcut-o Iosif.
Luca Lasæ-mæ-sæ-te-las a început procesul de schimbare cu spælatul vaselor.
S-a angajat într-o luptæ interioaræ cruntæ cu gândurile greøite, pentru a gândi ceea
ce voia Dumnezeu sæ gândeascæ. Perseverând, a cæpætat îndemânare la spælatul
vaselor, apoi la spælatul rufelor, apoi la curæﬂenia în micul sæu apartament øi a
progresat pânæ a ajuns sæ-øi pæstreze în ordine fiecare sertar øi dulap. Cæutând,
* Romani 7:23
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auzind øi ascultând de vocea lui Dumnezeu, Luca a pus bazele succesului în
orice compartiment al vieﬂii lui. Astfel, Luca Lasæ-mæ-sæ-te-las a fost liber sæ
devinæ Luca cel Harnic.
Sub cælæuzirea lui Dumnezeu, Luca cel Harnic are acum instrumentele
necesare pentru a fi un agent imobiliar de succes.
Munca folositoare dezvoltæ caracterul
Andrew, în vârstæ de 13 ani, a fost angajat sæ tundæ peluza vecinului nostru.
Domnul White l-a privit pe Andrew în timp ce desena linii drepte prin iarbæ.
Andrew era un muncitor bun, de încredere. Îøi aducea aminte cæ, iarna trecutæ, îl
rugase pe Andrew sæ dea la o parte zæpada de pe acoperiøul cabanei lui cât timp
el era plecat, pentru ca zæpada care, la noi, cade din abundenﬂæ sæ nu-l dærâme.
Andrew a fost un om de nædejde øi cabana a fost bine îngrijitæ. Nu øtia deloc
domnul White cât de mult se distraseræ Andrew øi Matthew îndeplinind acea
sarcinæ! Îøi dædeau drumul de pe acoperiø øi aterizau în næmeﬂii de zæpadæ de jos.
Ce distracﬂie a mai fost! Mai era un lucru pe care domnul White nu-l øtia, øi
anume cæ obiceiurile bune de muncæ nu erau ceva care sæ-i stea în fire lui Andrew.
Andrew era, prin natura lui, un Luca Lasæ-mæ-sæ-te-las!
Cumva, Satana îl convinsese pe Andrew al meu, de la o vârstæ destul de
fragedæ, cæ el nu putea sæ facæ un lucru bine øi cæ nu-i plæcea sæ facæ lucruri grele.
În consecinﬂæ, credea cæ nu îi place sæ munceascæ øi îøi pierdea foarte uøor
încrederea în sine, evitând lucrurile care i se pæreau dificile sau neplæcute. Am
descoperit acest defect de caracter în momentul în care i-am cerut sæ mæ ajute la
treburile casei. Iar øi iar, zi de zi, gæseam farfurii puse deoparte cu mâncare læsatæ
în ele. Cada o freca færæ tragere de inimæ. Patul øi-l fæcea ca vai de lume.
Dumnezeu m-a condus sæ îl abordez la nivelul gândurilor greøite, apoi la
nivelul sentimentelor øi obiceiurilor greøite. L-am îndemnat în mod repetat sæ se
întoarcæ spre Dumnezeu, sæ-L ia de mânæ øi sæ facæ ce e bine prin puterea Lui –
nu doar prin propriile puteri. Puﬂin câte puﬂin, Andrew L-a læsat pe Dumnezeu
sæ-i schimbe gândurile greøite, pânæ când a fost în stare sæ facæ lucruri grele
foarte repede – cum ar fi tunsul peluzei, spælatul vaselor sau frecatul cæzii.
“Andrew, te descurci foarte bine!”, l-a complimentat domnul White. “Aø
vrea sæ-ﬂi mulﬂumesc într-un mod special. Eu sunt directorul unui motel în
Kalispell. Ori de câte ori tu øi familia ta veﬂi trece prin oraø, puteﬂi înota în piscinæ
gratis. ﬁi-ar plæcea?”
“O, cum sæ nu! Væ mulﬂumesc foarte mult!”, a zâmbit Andrew cu gura pânæ
la urechi.
Aceasta a fost o dublæ binecuvântare. Ne mutaseræm în casa noastræ din
sælbæticie când Andrew avea patru ani. Matthew fusese destul de mare ca sæ
înveﬂe sæ înoate înainte sæ ne mutæm, dar Andrew nu. Nu am putut sæ-l învæﬂ sæ
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înoate prea bine, pentru cæ apa era atât de rece øi nu puteam sæ stæm în ea prea
mult. Puteam sta maxim 10-15 minute în lac sau în râu. Aøa cæ Andrew putea sæ
înoate, dar nu prea bine. Întotdeauna s-a simﬂit a cincia roatæ la cæruﬂæ, pentru cæ
nu putea sæ înoate la fel de bine ca noi øi nu era sigur cæ avea sæ înoate vreodatæ
bine. Aøa cæ aceastæ nouæ oportunitate care i s-a ivit l-a provocat sæ se confrunte
cu un alt lucru dificil øi sæ transforme o altæ piatræ de poticnire într-o trambulinæ,
supunându-se øi cooperând cu Dumnezeu.
În urmætoarea zi pe care am petrecut-o în oraø, am pus deoparte douæ ore
pentru înot. Am intrat în piscinæ cu Andrew øi i-am predat o lecﬂie de înot. Apoi,
Jim øi cu mine ne-am relaxat la soare privindu-l pe Andrew înotând încolo øi
încoace, dând din picioare øi încercând sæ-øi coordoneze miøcærile. Din când în
când, îl opream øi îi dædeam sfaturi ca sæ-øi îmbunætæﬂeascæ stilul de a înota,
sfaturi pe care le accepta. Nu reacﬂiona defensiv øi nu se simﬂea dezapreciat aøa
cum fæcea înainte. Mai intram când øi când în piscinæ ca sæ ne jucæm împreunæ
atinselea sau mægæruøul. A fost greu pentru Andrew sæ înveﬂe sæ înoate, dar a fost
øi foarte distractiv. Dupæ câteva cælætorii fæcute în acel oraø, înota destul de bine.
A væzut dragostea øi înﬂelepciunea lui Dumnezeu manifestate în faptul cæ i-a
oferit ocazia sæ înveﬂe sæ înoate – sæ munceascæ din greu øi, în acest proces de
învæﬂare, sæ se confrunte cu gânduri mincinoase øi sæ le alunge. A început sæ vadæ
cæ datoriile zilnice sunt distractive – dacæ Îl laøi pe Dumnezeu sæ creeze în inimæ
atitudinea potrivitæ.
Poruncile pe care i le dædeam, disciplina, corecﬂia øi munca grea au cæpætat
cu toate un nou sens pentru Andrew. Pe mæsuræ ce aceste noi atitudini, gânduri øi
reacﬂii erau repetate, s-au dezvoltat obiceiurile bune ale împlinirii voinﬂei lui
Dumnezeu. Munca folositoare este un instrument pe care îl foloseøte Dumnezeu
pentru a dezvolta caracterul dupæ ordinea cerului øi pentru a le elibera mintea øi
inima captivilor lui Satana.
Munca folositoare dezvoltæ un scop øi o direcﬂie în viaﬂæ
Matthew avea 12 ani øi Andrew 10 ani, când fraﬂii Benson ne-au construit
cabana pentru oaspeﬂi. Fraﬂii Benson au fost de acord sæ-i iniﬂieze pe bæieﬂi în ale
tâmplæriei, dupæ talentul fiecæruia. Lui Matthew îi plæceau detaliile øi, în curând,
i s-a dat permisiunea sæ taie scânduri cu circularul. A fost pus la probæ øi i s-au
dat mæsurætorile. A fost o provocare pentru el sæ înﬂeleagæ ce i se cerea sæ facæ,
dar a înﬂeles bine øi, curând, a ajuns un ajutor valoros. Lui Matthew îi plæcea sæ
dobândeascæ abilitæﬂi precise øi, curând, a cæpætat încredere din partea fraﬂilor
Benson. Dupæ ce au terminat cabana noastræ, fraﬂii Benson au preluat altæ lucrare
în altæ parte, dar i-au apreciat atât de mult pe Matthew øi pe Andrew, încât i-au
angajat sæ îi ajute ori de câte ori aveau vreo lucrare în zonæ.
171

EDUCAﬁIE PENTRU PÆRINﬁI – II

Matthew øi Andrew aveau 15 øi, respectiv, 13 ani, când s-au oferit sæ-i
construiascæ lui Jim un banc de lucru în garaj. Ei aveau sæ îl conceapæ øi sæ îl
construiascæ. Jim trebuia sæ le aprobe planul øi sæ le furnizeze materialele.
Jim a fost de acord din toatæ inima øi, curând, planul era gata fæcut øi aprobat.
Eu am precizat: “Acesta va fi un proiect extraordinar, dar nu trebuie sæ væ
neglijaﬂi datoriile zilnice øi temele ca sæ-l realizaﬂi. Veﬂi lucra la el doar în timpul
vostru liber.”
Toﬂi au fost de acord øi munca a început. Bæieﬂii aveau un scop øi o direcﬂie
pentru timpul lor zilnic. Timpul lor personal cu Dumnezeu, datoriile casnice,
masa, temele øi distracﬂia de seara din familie, toate erau fæcute la timpul lor øi cu
bucurie, ca sæ aibæ cât mai mult timp liber pentru a lucra la noul lor proiect.
În câteva luni, primul banc de lucru a fost gata. Avea 4 metri lungime, 1
metru înælﬂime øi era împærﬂit în cinci compartimente. Avea combinaﬂii de dulapuri
cu douæ uøi øi o mulﬂime de sertare incredibil de lungi. Era frumos øi, la o inspecﬂie
mai amænunﬂitæ, s-a constatat cæ fusese construit foarte solid, cu atenﬂie la detalii!
“Este un banc de lucru extrem de funcﬂional; bæieﬂi, v-aﬂi descurcat de minune!
Væ mulﬂumesc foarte mult”, le-a spus Jim, îmbræﬂiøându-l pe fiecare în parte.
“Acum, care sertar øi dulap este al meu, Jim? Ai de gând sæ împarﬂi cu mine
bancul æsta de lucru, nu?”, l-am întrebat eu.
“Nu, toate sertarele sunt ale mele. Tu ai casa. Eu am garajul”, m-a necæjit el.
“În casæ nu avem destul loc de depozitare. Dacæ tu nu poﬂi sæ împarﬂi cu mine
dulapurile, atunci poate cæ aceøti tâmplari extraordinari îmi vor construi øi mie
niøte dulapuri chiar aici”, am arætat eu spre un colﬂ liber al garajului øi m-am uitat
la Matthew øi Andrew clipind din ochi drægæstos.
“Pæi, am putea sæ facem asta pentru tine, mamæ, dar tata trebuie sæ cumpere
materialele”, au ræspuns bæieﬂii.
“Eu o sæ cumpær materialele, bæieﬂi, dar mai întâi trebuie sæ-mi faceﬂi mie un
dulap pentru drujbe chiar aici în colﬂul acesta. Gândiﬂi-væ cam ce ar încæpea aici.
Când faceﬂi o treabæ aøa de bunæ ca asta, lumea se bate pe voi!”
Amândoi bæieﬂii au zâmbit. “O, tatæ, ar fi grozav. Am væzut un astfel de
dulap în magazinul de drujbe. Puseseræ un trunchi de copac decojit între tæblia de
jos øi cea de sus øi tæiaseræ øanﬂuri în el pentru a depozita drujbele. Avem destul
loc aici pentru cele trei drujbe ale noastre! O sæ fie grozav!”
În timp, atât dulapul pentru drujbe, cât øi dulapul meu au fost terminate.
Dulapul pentru drujbe semæna cu bancul de lucru, doar cæ avea 2 metri lungime.
Dulapul meu era înalt øi lat de 2 metri øi jumætate øi adânc de un metru. Bæieﬂii
l-au împærﬂit în patru compartimente mari, realizate cu mæiestrie, cu rafturi øi uøi
duble. În sfârøit aveam øi eu spaﬂiu pentru depozitare!
Bæieﬂii s-au dezvoltat frumos øtiind cæ sunt apreciaﬂi øi cæ e nevoie de ei.
Chiar øi Andrew a ajuns sæ iubeascæ munca øi ocupaﬂiile productive ca aceasta øi
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fiecare nouæ experienﬂæ i-a ajutat pe amândoi sæ-øi dezvolte capacitæﬂi øi mai
valoroase. Acum, la 12 ani de atunci, nu existæ nicio lucrare în lemn în casa lor
pe care sæ n-o facæ sau sæ nu înveﬂe sæ o facæ. Mai mult, realizærile lor le-au dat
sentimentul respectului de sine øi al valorii. Le-a dat un sens øi o direcﬂie în viaﬂæ
øi au creat în ei o moøtenire valoroasæ de dezvoltare atât a capacitæﬂilor, cât øi a
caracterului. Nu vreﬂi øi voi asta pentru copiii voøtri?
Andrew ne-a surprins proiectând øi construind un leagæn pe care eu øi cu Jim
îl folosim atunci când ne relaxæm. Îl puteﬂi vedea pe DVD-ul nostru: Locul nostru
de relaxare.
La vârsta de 14 ani, Andrew a participat la toate fazele construirii unei case
alæturi de fraﬂii Benson. I-au dat sarcina sæ construiascæ adæpostul pentru generator
de unul singur. Erau dispuøi sæ îi ræspundæ la întrebæri, aøa cæ a fæcut o treabæ
foarte bunæ.
Tot la vârsta de 14 ani, Andrew vopsea o cabanæ de buøteni pentru un vecin.
Se obiønuise sæ tragæ de el ca sæ-øi învingæ obiceiul de a munci încet. Dar acum,
Jim øi cu mine am observat un dezechilibru care apæruse în direcﬂia opusæ. Din
dorinﬂa de a munci bine, Andrew cæzuse în extrema de a munci peste mæsuræ.
Am avut o discuﬂie cu el.
“Andrew, suntem îngrijoraﬂi cæ tu, acum, munceøti prea mult! Trebuie fie sæ
mai încetineøti ritmul, fie sæ ceri sæ fii plætit mai mult pe oræ. Munceøti prea mult
øi într-un ritm nesænætos. Dumnezeu te va ajuta sæ gæseøti echilibrul – cautæ-L”,
l-am sfætuit noi.
Cu un surâs timid, a spus: “Nu credeam sæ ajung ziua când sæ-mi spuneﬂi sæ
o las mai moale! OK, o sæ Îi încredinﬂez lui Dumnezeu problema. O sæ cer probabil
sæ mæ plæteascæ mai mult øi o sæ øi încetinesc ritmul un pic.”
Vedeﬂi cæ dezvoltarea caracterului se leagæ de capacitæﬂi, de modul în care ne
vedem øi de valoarea pe care ne-o acordæm nouæ înøine? Dumnezeu trebuie sæ ne
scape mai întâi de gândurile greøite øi apoi sæ ne dea gânduri bune øi un
comportament bun. Munca folositoare este instrumentul care ne testeazæ, dar ne
øi construieøte adeværatul caracter!
Matthew øi Andrew au venit într-o zi la noi entuziasmaﬂi nevoie mare. “Haideﬂi
sæ construim pe dealul abrupt din spatele casei o cærare care sæ ducæ pânæ jos la
øosea. O putem folosi ca o scurtæturæ pentru plimbæri, mers cu bicicleta sau schiat.
Ar fi grozav!”
Am fost de acord cæ este o idee bunæ øi am discutat cum ar fi cel mai bine sæ
o facem. Era o muncæ grea sæ sæpæm în dealul abrupt, sæ tæiem rædæcini de copaci,
sæ nivelæm terenul øi sæ întærim cærarea cu buøteni. Bæieﬂii au fæcut practic totul
de unii singuri, în timp ce noi doar i-am ajutat din când în când øi le-am dat
sugestii. Era o modalitate simplæ de a învæﬂa bucuria muncii productive, iar acest
proces a adus îmbunætæﬂiri øi proprietæﬂii noastre în acelaøi timp. Jim øi cu mine
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facem acum plimbæri reconfortante pe aceastæ cærare, care ne aduce în minte
amintiri calde despre bæieﬂii noøtri. Activitæﬂile extraordinare pot dura o viaﬂæ de om!
Am încercat ca, în fiecare an, sæ avem un proiect de îmbunætæﬂire a casei
pentru ca bæieﬂii sæ-øi dezvolte abilitæﬂile practice. Matthew øi Andrew aveau
acum 17 øi, respectiv, 15 ani, iar Jim voia sæ-i înveﬂe sæ lucreze cu cimentul.
Bæieﬂilor le-a plæcut ideea. Au sæpat un øanﬂ adânc de un metru sub o laturæ a
casei øi au turnat o fundaﬂie din ciment – tot cimentul pentru ea fusese amestecat
manual! Apoi între casæ øi fundaﬂie au pus plæci de furnir ca sæ izoleze. Am
adunat o mulﬂime de pietre de râu – mari, plate, colorate – din râul North Fork,
care curgea în apropiere, iar bæieﬂii le-au folosit la construirea unui perete din
aceste pietre øi mortar, de la fundaﬂie pânæ la baza casei. Au fæcut prima laturæ
împreunæ, apoi fiecare a luat una dintre laturile care au ræmas øi a terminat-o.
Urmætoarea experienﬂæ a bæieﬂilor a fost sæ îl ajute pe un tâmplar local sæ
pregæteascæ øi sæ toarne ciment pentru o pivniﬂæ întreagæ – pereﬂi øi podea. Apoi
l-au ajutat sæ-øi construiascæ întreaga casæ, inclusiv cæmara pentru rædæcinoase øi
canalizarea, instalaﬂia electricæ øi cea sanitaræ. Ce experienﬂæ bogatæ øi valoroasæ!
Atât proiectele de a confecﬂiona ceva singur, cât øi furatul meseriei de la un
muncitor îndemânatic sunt o bunæ ocupaﬂie øi o muncæ folositoare. Atunci când
nu se iveøte singuræ ocazia, creaﬂi una. Andrew fæcea paturi suprapuse acasæ øi
apoi a cæpætat øi experienﬂæ în a le vinde.
Fetele, de asemenea, trebuie sæ devinæ experte în toate domeniile casnice –
cum sæ gæteascæ sænætos, cum sæ facæ curæﬂenie în toatæ casa, cum sæ îngrijeascæ
de copii în mod înﬂelept, cum sæ coasæ cu îndemânare øi cum sæ se ocupe de
grædinæ cu succes. Ar trebui sæ facæ øi muncæ fizicæ, cum ar fi sæ adune lemne
pentru foc. Pot deprinde abilitæﬂi organizatorice bune øi pot învæﬂa sæ foloseascæ
liste de cumpæræturi pentru a træi în limitele mijloacelor de trai disponibile. Pot
stæpâni aceste sarcini cu eficienﬂæ, abilitate, rapiditate øi conøtiinciozitate øi nu ar
trebui sæ le ia zece ore ca sæ facæ treaba care se face în cinci ore. În timp ce
câøtigæ aceastæ experienﬂæ, fetele vor afla cæ Isus poate deveni Confidentul,
Cælæuzitorul øi cel mai bun Prieten al lor.
Bæieﬂii trebuie sæ stæpâneascæ îndemânærile casnice, precum øi sæ înveﬂe cum
sæ întreﬂinæ casa øi maøina. Ar trebui sæ înveﬂe o meserie øi sæ cultive cinstea,
hærnicia øi conøtiinciozitatea. Ar trebui sæ fie stæpânii muncii, nu sclavii ei. Ar
trebui sæ înveﬂe cum sæ fie lideri în diferite situaﬂii sociale – cum sæ îi înveﬂe, sæ îi
conducæ øi sæ îi instruiascæ pe alﬂii într-un mod încurajator øi înælﬂætor. Isus trebuie
sæ devinæ Domnul øi Mântuitorul lor.
Munca stæruitoare øi disciplina vor ræsplæti cu mult mai mult efortul depus!
Andrew, în loc sæ ræmânæ un Luca Lasæ-mæ-sæ-te-las, a devenit Luca cel Harnic
la vârsta de 14 ani. Acum are 27 de ani, o cæsnicie fericitæ øi doi copii, øi tocmai
øi-a terminat de construit casa – în mare parte de unul singur. Ce moøtenire!
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Munca folositoare testeazæ caracterul
Atunci când Matthew avea 17 ani, l-am rugat într-o dupæ-amiazæ sæ spele
vasele øi imediat am avut probleme. Avea o dispoziﬂie foarte proastæ, iar eu eram
gata sæ-i spun ceva, când vocea blândæ øi înceatæ a lui Dumnezeu s-a fæcut auzitæ
în gândurile mele, spunându-mi: “Studiazæ-i dispoziﬂia, Sally. Uitæ-te în ochii
lui øi vezi ce se întâmplæ în interiorul lui.”
Acum spalæ vasele. Nu pare mânios sau înspæimântætor. Tot ce citesc în
expresia lui este un egoism încæpæﬂânat, care trebuie corectat.
“Vrei sæ-i îndrepﬂi inima fiului tæu – gândurile øi sentimentele lui – de pe
cærarea pe care este acum pe o cærare nouæ, nu-i aøa? Înﬂelege-l”, mi-a cælæuzit
Dumnezeu gândurile. (Vezi Isaia 30:21.)
Nu mi-a plæcut deloc sugestia asta. Tendinﬂa mea era sæ calc în picioare acest
comportament greøit. Matthew experimentase acest lucru pe pielea lui; eram
iritatæ!
Într-un final, m-am rugat: Doamne, trebuie cæ sunt prea pusæ pe mustrat øi
corectat acum. Fæ-mæ înﬂelegætoare aøa cum ar fi Isus.
Nu m-am simﬂit altfel, dar luasem o hotærâre øi am crezut cæ Dumnezeu mæ
va întæri ca sæ o pot ﬂine, dacæ eram dispusæ sæ cooperez. Matthew era destul de
înalt, încât trebuia sæ-mi ridic mâna ca sæ pot sæ-l iau pe dupæ umeri.
“Te simﬂi nedreptæﬂit pentru cæ te pun sæ speli vasele?”, l-am întrebat eu cu
blândeﬂe.
A fost atât de surprins de cuvintele mele, încât aproape cæ a særit în sus. Apoi
s-a deschis. “Simt cæ tot ce fac este sæ spæl vasele ‘tale’! Nu numai cæ le spæl în
fiecare dimineaﬂæ, dar îmi ceri sæ fac acest lucru mult mai des decât îi ceri lui
Andrew sæ-ﬂi spele tævile de pâine. Nu e drept!”
“Chiar aøa? Pæi, lasæ-mæ sæ mæ gândesc un pic”, i-am ræspuns. Dar, în gând,
mæ rugam: Doamne, ce sæ fac? Îøi cautæ scuze. Cumva îmi pierd timpul cu el?
“E adeværat ce a spus?”
Asta m-a fæcut sæ mæ opresc øi sæ mæ gândesc bine la problemæ: Pæi, da, e
adeværat, Doamne.
“Atunci tu eøti cea care a greøit. Fæ îndreptærile necesare øi roagæ-te cu el.”
În regulæ – fii cu Matthew øi condu-i gândurile. Dar, Doamne, faptul cæ îmi
mærturisesc greøelile nu îmi va scædea din respect? Noi, pærinﬂii, nu ar trebui sæ
greøim, mai ales cu adolescenﬂii – nu-i aøa? O sæ profite de asta, nu?
“Nu, vei câøtiga mai mult respect fiind onestæ decât fiind autoritaræ øi
neadmiﬂând greøelile. Încearcæ øi ai sæ vezi.”
Îmi ia mai mult timp acum sæ scriu aceste lucruri decât atunci când s-au
întâmplat (câteva fracﬂiuni de secundæ), dar m-am întors la Matthew øi i-am spus:
“Matthew, … æ …, problema este cæ … Vezi tu, am înﬂeles ce vrei sæ spui øi ai
dreptate. Ai spælat vase mai des decât fratele tæu. O sæ fiu mai atentæ la asta. Îﬂi
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dau permisiunea sæ-mi aminteøti de acest lucru – cu condiﬂia sæ o faci politicos – atunci
când vezi cæ eøti tratat nedrept. Îﬂi mulﬂumesc cæ mi-ai spus deschis ce simﬂi.”
A coopera cu Dumnezeu este adesea ca a exersa un muøchi paralizat care nu
mai crede cæ poate sæ funcﬂioneze. Este ciudat, aproape dureros. Nu øtiu cum
sunteﬂi dvs., dar mie nu-mi place sæ admit cæ am greøit, øi acest lucru devine øi
mai greu atunci când atitudinea celeilalte persoane nu este cea corectæ. Nu am
simﬂit cæ situaﬂia asta era rezolvatæ complet øi L-am întrebat pe Dumnezeu: Pot
sæ aduc în discuﬂie termenul pe care l-a folosit el – “vasele tale”?
“O sæ fiu cu tine, dar fæ-o cu blândeﬂe, Sally.”
“Matthew, aø vrea sæ mai adaug cæ vasele astea nu sunt doar ‘vasele mele’,
nu-i aøa? La urma urmei, am fæcut pâine de patru ori sæptæmâna asta ca sæ hrænesc
niøte bæieﬂi pofticioøi aflaﬂi în creøtere!”, i-am vorbit eu cu blândeﬂe.
Matthew a ezitat un pic, apoi a spus: “Pæi, øtiu cæ sunt ‘vasele noastre’. Îmi
pare ræu; poﬂi sæ mæ corectezi dacæ mai spun o datæ aøa, dar în spiritul care trebuie.
Øi eu vreau sæ mæ schimb øi sæ fac ce trebuie.”
Am væzut experienﬂa mea repetatæ în adolescentul meu prin influenﬂa Duhului
Sfânt. Dumnezeu ne vorbea øi mie øi lui, chiar în timpul procesului de corecﬂie.
Ne-am rugat amândoi ca Dumnezeu sæ ne pæzeascæ gândurile øi gurile øi sæ ne
ajute sæ menﬂinem angajamentul de a ne schimba pe care l-am luat unul faﬂæ de
celælalt. Matthew nu a mai evitat vasele øi s-a dus sæ le spele cu bucurie, deoarece
Hristos domnea în inima lui – øi toate lucrurile erau bune între mine øi el.
Munca folositoare aduce la suprafaﬂæ ce este mai bun øi mai ræu în toﬂi membrii
familiei. Atunci când vedem cæ se dezvoltæ træsæturi bune de caracter, ne putem
bucura øi le putem hræni. Când vedem neghinæ, sæ recunoaøtem cæ Dumnezeu ne
dæ ocazia de a o smulge. Dumnezeu foloseøte munca pe care o facem ca sæ ne
cureﬂe ca pe aur. Ne îndeamnæ sæ alegem sæ nu urmæm eul øi sæ venim la El
pentru cælæuzire øi puterea de a ne schimba. Pe mæsuræ ce cooperæm cu El,
Dumnezeu ne înlæturæ zgura, pentru ca, astfel, sæ-i putem ajuta pe tinerii noøtri.
A lua decizii de partea binelui este un lucru atât de esenﬂial øi, cu toate acestea,
atât de greøit înﬂeles astæzi. În urmætoarele capitole, vom urmæri mai în detaliu
cum putem noi, sub cælæuzirea lui Dumnezeu, sæ-i motivæm pe tinerii noøtri sæ ia
deciziile bune de a-L urma pe Dumnezeu øi de a face binele.
ÎMBRÆﬁIØARE PENTRU CEI SINGURI
UN CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU MAMELE SINGURE
Dumnezeu i-a spus lui Moise sæ meargæ la oameni øi sæ le porunceascæ sæ-øi
spele hainele, sæ-øi punæ în ordine corturile øi bunurile, sæ se sfinﬂeascæ øi sæ-øi
curæﬂeascæ inimile ca sæ fie pregætiﬂi sæ-L întâlneascæ pe Dumnezeul lor, înainte
ca El sæ le dea Cele Zece Porunci.
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Dumnezeu îi cerea lui Moise sæ foloseascæ datoriile practice ale vieﬂii ca sæ-i
înveﬂe despre El. Unde altundeva putea gæsi el un barometru mai bun al gândurilor
øi sentimentelor lor decât în activitæﬂile care se intersectau cu firea lor egoistæ?
Cum putea sæ-øi dea mai bine seama cærui Dumnezeu slujeau ei decât
observându-le atitudinea în timp ce îndeplineau aceste activitæﬂi? Cu fiecare sarcinæ
pe care tânærul tæu învaﬂæ sæ o facæ cu îndemânare, vine øi privilegiul ca, sub
cælæuzirea lui Dumnezeu, sæ-l ajuﬂi sæ o facæ bucuros, în predare deplinæ lui
Dumnezeu. La nivel practic, aceasta este curæﬂirea inimii, ceea ce Moise încerca
sæ-i înveﬂe pe israeliﬂi. În fiecare sarcinæ, datorie sau abilitate pe care o deprinde,
tânærul tæu Îl întâlneøte pe Dumnezeu, alegând care stæpân sæ fie la cârma vieﬂii
lui. Nu læsa aceste oportunitæﬂi binecuvântate sæ se iroseascæ.
Munca folositoare poate fi o unealtæ excelentæ pentru a învæﬂa øi a preda
øtiinﬂa mântuirii. A învæﬂa cum sæ reuøeøti sæ ﬂii o bucætærie în ordine – mici
atenﬂii adeseori, hærnicie, conøtiinciozitate – ne aratæ ce ne trebuie pentru a ne
ﬂine inimile curate øi ordonate din punct de vedere spiritual.
Nu existæ o pregætire mai bunæ pentru a avea, cândva, propriile afaceri decât
sæ fi trecut prin procesul de învæﬂare a modului în care se realizeazæ sarcinile în
Hristos: cu îndemânare øi eficient. Dumnezeu îl ajutæ pe tânærul tæu sæ gæseascæ
soluﬂii la orice problemæ. Øi este liber de griji în orice situaﬂie pentru cæ øtie cum
sæ-I slujeascæ lui Dumnezeu, øi
nu eului. El poate fi integru øi
poate urma cæile lui Dumnezeu
în afacerile lui ca Iosif.
Dumnezeu este alæturi de tine ca
sæ te ajute sæ îl struneøti øi sæ îl
instruieøti pe tânærul tæu în
munca folositoare.

Jos: Mattew, la 16 ani, øi
Andrew la 14, construiec
primul lor banc de lucru,
apoi (deasupra) dulapuri øi
rafturi pentru ustensile.
Învæﬂând sæ construieøti
este un mod practic de
folosire a timpului.
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Capitolul 15
ARIPILE DECIZIEI
Aøa cæ fiecare din noi are sæ dea socotealæ despre sine însuøi lui Dumnezeu.
– Romani 14:12
“Nicodim, ai mai auzit aøa ceva pânæ acum?”, a exclamat Simon cel Serios.
“M-a stræpuns în inimæ! Mæ simt atât de atras de acest Om, Isus, dar el îmi
zdruncinæ din temelii vederile mele religioase. Noi, fariseii, ne-am considerat
dintotdeauna poporul ales, copii ai lui Avraam, dar El spune cæ nu suntem – dacæ
nu facem lucrærile lui Avraam. La început, m-am simﬂit ofensat, deoarece realitatea
defectelor mele mæ copleøeøte atât de mult, însæ în adâncul inimii øtiu cæ are
dreptate. Nu træiesc ceea ce predic, øi sunt conøtient de asta. Ceea ce spune El are
sens: o simplæ descendenﬂæ din Avraam, o simplæ legæturæ cu biserica, nu are
nicio valoare færæ o legæturæ viabilæ cu Dumnezeul cerurilor. Îﬂi dai seama ce
înseamnæ acest lucru? Îﬂi dai seama de implicaﬂiile lui, dacæ este sæ-l acceptæm?
Înseamnæ o schimbare radicalæ!”
“Înﬂeleg ce vrei sæ spui, Simon”, i-a ræspuns Nicodim cu sinceritate. “Øi pe
mine m-a stræpuns! Înﬂeleg cæ mersul la bisericæ øi strædaniile mele religioase nu
sunt de ajuns. De-a lungul anilor, am crezut, cumva, cæ sunt de ajuns, însæ acum
îmi dau seama cât de ridicolæ este ideea asta. Vorbele Lui sunt persistente, sunt
ca o nouæ naøtere. Am nevoie de o inimæ nouæ, pe care doar Dumnezeu mi-o
poate da. Prin El, pot sæ træiesc eliberat de imboldurile firii pæmânteøti. El spune
cæ vorbeøte doar ceea ce Îi dæ Tatæl sæ vorbeascæ, aøa cæ øi eu pot sæ rostesc
cuvintele lui Dumnezeu, dacæ Îl cunosc øi învæﬂ sæ-I recunosc vocea. Simon, mæ
aflu la o ræscruce acum. Vreau sæ-L las pe Dumnezeu sæ fie Domnul vieﬂii mele
øi sæ nu mai fiu eu la cârmæ. Gata cu fæcutul lucrurilor în felul meu. O sæ-L urmez
pe El. În loc sæ folosesc Scriptura pentru a-mi sprijini propriile vederi, am sæ-I
permit Duhului Sfânt sæ foloseascæ Scriptura ca sæ mæ înveﬂe øi sæ mæ schimbe.
Ideea cæ Satana este stæpânul meu în timp ce eu fac binele este o idee
cutremurætoare. Însæ acum înﬂeleg cu claritate – ceea ce conteazæ este motivaﬂia
care stæ în spatele faptelor mele. Faptele sunt dovezi ale credinﬂei mele øi ale
legæturii mele cu Dumnezeu – Îl glorific pe El, nu pe mine.”
Nicodim øi Simon au meditat în mod serios la provocarea lui Isus de a accepta
adeværata religie a inimii. Noi dorinﬂe øi impulsuri izvorau în inima lor. Vor fi ei
gata sæ înoate contra curentului majoritæﬂii?
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Simon cel Serios a luat o hotærâre. “Nicodim, Dumnezeu mæ cheamæ sæ-mi
predau inima cu totul Lui, sæ-L las sæ mæ conducæ. Vreau sæ am ce are Isus – ce
a spus El cæ putem avea. A mæ supune lui Dumnezeu înseamnæ a mæ reda pe
mine mie. Aceastæ lege divinæ a posibilitæﬂii de a fi una cu Dumnezeu prin Isus
este legea libertæﬂii, aøa cum El o spunea atât de bine. Vrei sæ te uneøti cu mine în
rugæciune chiar acum øi sæ ne încredinﬂæm în mâna lui Dumnezeu øi sæ-L læsæm
sæ ne curæﬂeascæ de cæile noastre greøite? Vreau ca Dumnezeu sæ stæpâneascæ
peste mine.”
Nicodim a reflectat o clipæ: “Da, sunt dispus sæ mæ schimb, sæ nu mæ mai
încred în propriile mele fapte bune øi în apartenenﬂa mea religioasæ, sæ nu mai
gândesc cæ noi suntem cei aleøi øi sæ-L las pe Dumnezeu în afara ecuaﬂiei. Asta-i
o idee atât de nebuneascæ! Hai sæ ne rugæm.”
Aceøti doi oameni au ræspuns convingerii pe care Duhul Sfânt o aducea în
inimile lor. Deøi nu înﬂelegeau totul cu claritate øi deøi øtiau cæ aveau sæ se certe
cu colegii lor, au îngenuncheat øi au luat hotærârea de a-L læsa pe Isus sæ fie
Domn peste toate aspectele vieﬂii lor – fiecare gând, cuvânt øi faptæ. Doreau ca
Isus sæ fie centrul vieﬂii øi religiei lor. Inimile lor erau atrase spre El în credinﬂæ.
Tocmai se ridicau de la rugæciune, când au fost întrerupﬂi brusc de apropierea
Rabinului Neîncrezætor. S-au uitat unul la altul, cu prudenﬂæ.
“Øtiu ce gândiﬂi”, le-a spus el, “øi sunteﬂi niøte proøti dacæ gândiﬂi aøa. Biserica
existæ de mult timp øi conducætorii ei øtiu mai bine. Acest Isus ne învræjbeøte cu
ideile Lui amægitoare. Lui Dumnezeu nu-I plac divizærile – avem nevoie sæ
menﬂinem un front unit! Dacæ Îi urmaﬂi linia de gândire, veﬂi ajunge sæ fiﬂi în
opoziﬂie cu liderii voøtri – øi acest lucru este greøit! Trebuie sæ væ supuneﬂi liderilor
voøtri, domnilor! Dacæ nu ﬂineﬂi seama de autoritatea bisericii voastre, nu ﬂineﬂi
seama de Însuøi Dumnezeu. Vocea bisericii este vocea lui Dumnezeu! Nu-L urmaﬂi
pe acest om, Isus, care face lucrarea lui Belzebub. Trebuie sæ væ supuneﬂi liderilor
dumnezeieøti, ca Rabinul Judecatæ-Oarbæ øi Rabinul Nu-Zgudui-Barca. Ei øtiu
mai bine decât voi.”
Rabinul Neîncrezætor s-a uitat la ei, sperând sæ-i atragæ într-o discuﬂie. Cum
ei nu spuneau nimic, s-a îndepærtat nervos. Simon øi Nicodim l-au privit cum
pleacæ, amândoi aducându-øi aminte de o declaraﬂie a lui Isus – “N-am venit sæ
aduc pacea, ci sabia.”* Alegerea lor avea sæ-i coste, dar nu aveau de gând sæ dea
înapoi.
“O, nu-mi place deloc de omul æsta!”, a izbucnit Simon. Întotdeauna mæ face
sæ mæ simt vinovat. Supunerea absolutæ nu ar trebui sæ o aibæ decât Dumnezeu –
nu orice om. Mintea niciunui om nu ar trebui sæ stæpâneascæ peste mintea altora
în felul acesta. El e atât de insistent øi de constrângætor – este ca el sau nu este
deloc. Aø vrea sæ-i spun sæ mæ mai slæbeascæ, dar mæ simt vinovat øi numai sæ mæ
* Matei 10:34
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gândesc la aøa ceva. Am fost educat sæ-mi respect conducætorii, însæ ceva nu este
în regulæ cu aceastæ educaﬂie. Ar trebui sæ ne supunem nedreptæﬂii doar pentru cæ
un lider o susﬂine? Sunt confuz. Tu ce crezi, Nicodim?”
Nicodim era gânditor øi tæcut, strigând la Dumnezeu dupæ înﬂelepciune. “Am
purtat acest jug al supunerii faﬂæ de bisericæ toatæ viaﬂa mea, øi unde am ajuns?
Am îndeplinit ritualurile cerute, am ascultat de directivele bisericii, am avut
numeroase funcﬂii, am pus chiar biserica înaintea familiei, însæ toate acestea nu
mi-au schimbat inima. Sunt un mormânt væruit – plin de deøertæciunea eului.*
Îmi lipseøte Hristos care sæ locuiascæ în inimæ. Øi totuøi, sunt unul dintre lideri øi
am fost învæﬂat sæ ajut la menﬂinerea unui front unit înaintea poporului.
Însæ acum înﬂeleg cæ se cuvine sæ ascult mai mult de Dumnezeu decât de
oameni – indiferent care ar fi consecinﬂele. Cum am putea sæ scæpæm de concepﬂiile
greøite, dacæ trebuie sæ ne supunem acelora care sunt încæ prinøi în aceste concepﬂii
greøite? Dacæ singura cale de a fi refæcuﬂi dupæ chipul lui Dumnezeu este aceea
de a ne supune Lui øi dacæ liderii noøtri ne cer o supunere care intræ în conflict cu
aceasta, atunci trebuie sæ ascultæm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!
Dacæ vreo autoritate nu are însemnele vocii øi caracterului lui Dumnezeu, nu este
de la Dumnezeu; nu conteazæ cæ este de la bisericæ, de la lume sau din capul meu.
Are sens ce spun sau sunt numai erezii?”
“O, da, øi eu mæ lupt cu acelaøi lucru”, a ræspuns Simon cel Serios. “Pe
mæsuræ ce vorbeai, am distins douæ spirite contrare care lucreazæ aici. Spiritul lui
Satana este spiritul constrângerii øi al forﬂei – ca spiritul lui Cain. Asta a adus cu
el Rabinul Neîncrezætor. El nu doreøte sæ ne asculte sau sæ se lupte cu acest
adevær în mod cinstit. Pe el îl intereseazæ doar sæ ne facæ sæ ne supunem orbeøte
lui. Øi face uz de vinovæﬂie, forﬂæ sau opresiune pentru a-øi atinge scopurile. O, øi
am fæcut øi eu acest lucru altora! Fæcând asta, Îi încælcæm drepturile lui Dumnezeu!
În contrast, Spiritul lui Dumnezeu spune: ‘Veniﬂi totuøi sæ ne judecæm.’† El
prezintæ dovezi, lasæ loc analizei øi sortærii informaﬂiilor øi ne permite sæ alegem
færæ sæ ne constrângæ sau sæ facæ presiuni asupra noastræ. Isus avea acest Spirit.
Am înﬂeles cæ El se oferæ sæ mæ scape de eul meu øi sæ mæ înveﬂe cum sæ fiu
neprihænit, însæ El îmi oferæ libertatea de a alege. E ceva cu totul diferit decât ce
îmi cere Rabinul.
Sunt doar douæ spirite în lume – Spiritul lui Dumnezeu øi spiritul lui Satana.
Nu ne putem pæstra neutri. Fie suntem de partea lui Dumnezeu, fie împotriva
Lui. Dacæ nu alegem sæ-I servim lui Dumnezeu, îi servim automat lui Satana.
Mulﬂi care declaræ cæ Îi slujesc lui Dumnezeu îi slujesc în realitate lui Satana.
Cum putem øti? Testând spiritele. Dacæ fac apel la firea noastræ sau cautæ sæ ne
constrângæ sau sæ ne facæ sæ ne simﬂim vinovaﬂi, nu sunt de la Dumnezeu, indiferent
ce declaræ ele. Trebuie sæ ajungem sæ recunoaøtem care voce øi care gând sunt de
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la care stæpân, ca sæ øtim dacæ sæ le ascultæm sau nu! Acum lucrurile devin mai
clare, nu?”
“Da, da.” Øi cei doi bærbaﬂi au pornit-o în josul stræzii, discutând.
Fie cæ eøti pærinte sau tânær, capacitatea de a lua decizii bune este absolut
vitalæ. Dezvoltarea acestei capacitæﬂi este la fel de importantæ pentru o viaﬂæ de
adult plinæ de succes cum este maturizarea deplinæ a aripilor pentru un fluture.
Trebuie sæ-L alegem pe Hristos ca Domn al nostru în mod individual. Asta este
mântuirea. Fiecare suflet care refuzæ sau neglijeazæ sæ se predea lui Dumnezeu
este sub controlul celeilalte puteri. Nu el deﬂine controlul asupra lui însuøi. Poate
vorbi de libertate, dar el se aflæ, de fapt, în cea mai josnicæ sclavie. Lui nu îi este
permis sæ vadæ frumuseﬂea adeværului, deoarece mintea îi este sub controlul lui
Satana. Deøi îi place sæ creadæ cæ urmeazæ directivele propriei sale judecæﬂi, el
face voia prinﬂului întunericului. Hristos a venit ca sæ rupæ lanﬂurile robiei pæcatului
din jurul sufletului. “În adevær, legea Duhului de viaﬂæ în Hristos Isus m-a izbævit
de legea pæcatului øi a morﬂii.”* În El, putem sæ plutim ca un vultur pe deasupra
impulsurilor firii noastre pæmânteøti.
În lucrarea de ræscumpærare nu este obligaﬂie – nu intervine nicio forﬂare din
exterior. Sub influenﬂa Spiritului lui Dumnezeu, suntem liberi sæ alegem cui îi
vom sluji. Decizia noastræ este cheia care ne conecteazæ sufletul la energia divinæ
a Duhului Sfânt.† Apoi, facultæﬂile noastre – gândurile øi sentimentele noastre –
ascultæ ordinele lui Dumnezeu. Atunci, tot ce avem de fæcut este sæ cooperæm cu
Dumnezeu în acest proces împotriva surselor de descurajare din exterior. Trebuie
sæ ascultæm mai mult de Dumnezeu decât de oameni.
Sæ privim la tineretul nostru øi sæ vedem cum lucreazæ în mod practic acest
principiu pentru noi øi pentru ei.
Aripi mærginite
Ada cea Amabilæ este o adolescentæ în vârstæ de 17 ani, prietenoasæ, atentæ,
care a crescut într-o familie foarte conservatoare. Este o fiicæ ascultætoare, cæreia
îi place sæ slujeascæ øi sæ le fie pe plac celorlalﬂi.
“Mamæ, vreau sæ mæ fac asistentæ”, a spus ea într-o bunæ zi. “M-am gândit
mult la acest lucru øi m-am rugat. Îmi place sæ-i ajut pe oameni – bætrâni, tineri øi
de vârsta a doua. Mæ întrebam la care øcoalæ credeﬂi voi cæ ar trebui sæ merg.”
“Scumpo, hai sæ stæm de vorbæ. Sunt multe inconveniente în meseria de
asistentæ.”
Øi aøa a început o discuﬂie interminabilæ care s-a încheiat cu vorbele mamei:
“Nu cred cæ Dumnezeu vrea ca tu sæ te faci asistentæ, din motivele pe care ﬂi
le-am înøiruit. Trebuie sæ-L întrebi din nou pe Dumnezeu, ca sæ-ﬂi dea o altæ idee.
* Romani 8:2
† Iacov 4:7
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De ce nu iei în calcul posibilitatea de a te face …?” Øi mama i-a enumerat
ideile ei.
Dupæ ce a stat øi s-a gândit la aceastæ problemæ, Ada cea Amabilæ încæ mai
credea cu sinceritate cæ Dumnezeu voia ca ea sæ se facæ asistentæ. I-a abordat pe
pærinﬂii ei cu o inimæ curatæ øi onestæ, însæ cu o viziune despre voia lui Dumnezeu
pentru viaﬂa ei care diferea de viziunea pærinﬂilor ei. “M-am mai rugat în legæturæ
cu acest lucru øi, deøi aø vrea din tot sufletul sæ væ fac pe plac, simt cæ Dumnezeu
îmi aratæ clar cæ trebuie sæ mæ fac asistentæ. Cu siguranﬂæ existæ pe undeva un
câmp al slujirii celorlalﬂi care sæ fie acceptabil pentru tine, mamæ.”
A început o altæ discuﬂie lungæ, care s-a încheiat cu: “Dragæ, pentru ca
Dumnezeu sæ te binecuvânteze, trebuie sæ te supui voinﬂei øi înﬂelegerii pærinﬂilor
tæi. Noi øtim mai bine. Tu eøti tânæræ øi nu poﬂi sæ distingi în mod corect vocea lui
Dumnezeu. Noi te putem scæpa de niøte alegeri greøite. Trebui sæ-ﬂi cinsteøti tatæl
øi mama. Dacæ nu faci aøa, o sæ pierzi binecuvântarea lui Dumnezeu în viaﬂa ta.”
Cu inima grea øi confuzæ, Ada cea Amabilæ s-a retras în dormitorul ei. Trebuie
cæ greøea, dar nu øtia sigur de ce.
Ar fi mai bine pentru mine sæ-i întreb pur øi simplu pe pærinﬂii mei ce sæ fac,
øi sæ nu-L mai întreb pe Dumnezeu. Este atât de încurcat sæ-L întrebi pe
Dumnezeu. Mæ entuziasmez, apoi trebuie sæ renunﬂ la acele idei. Este mai uøor
sæ caut pur øi simplu sfatul pærinﬂilor mei øi sæ evit aceste situaﬂii. Asta o sæ fac!
De-a lungul întregii perioade de dezvoltare a ei, Ada se comportase în acest
mod. Atunci când îi era corectat vreun comportament, mama ei îi spunea care
erau motivele pentru care o corecta øi îi cerea sæ fie de acord. Experienﬂa îi arætase
cæ, oricât ar fi discutat, mama ei nu putea fi convinsæ de contrariu. Singura
modalitate de rezolvare a situaﬂiei era sæ i se supunæ – fie cæ situaﬂia era sau nu
rezonabilæ øi onestæ. În consecinﬂæ, Ada a învæﬂat sæ se îndoiascæ de ea însæøi, sæ
se îndoiascæ de dispoziﬂia lui Dumnezeu de a relaﬂiona cu ea ca persoanæ øi sæ se
supunæ în mod absolut pærinﬂilor ei, supunere pe care ar fi trebuit sæ I-o acorde
doar lui Dumnezeu.
Ce sens are sæ te mai rogi dacæ, oricum, vei face tot ceea ce îﬂi vor spune
pærinﬂii tæi sæ faci? Ada a citit: “Copii, ascultaﬂi de pærinﬂii voøtri în Domnul.”* În
Domnul, s-a gândit ea. Mæ întreb ce-o însemna asta. Sæ le punæ la îndoialæ vorbele
pærinﬂilor sau sæ-L asculte pe Dumnezeu împotriva pærinﬂilor ei avea sæ aducæ
tulburare. Pacea în familia lor se putea obﬂine doar prin ascultarea de pærinﬂi.
Sufletul o durea un timp, dar asta era crucea pe care trebuia sæ o ducæ – sau cel
puﬂin aøa credea ea.
În copilærie, Ada væzuse în mod clar diferenﬂele dintre înﬂelegerea pe care o
avea ea asupra Cuvântului lui Dumnezeu øi cea a pærinﬂilor ei. Le-a împærtæøit
aceste gânduri în mod deschis – doar pentru a fi mustratæ, corectatæ øi trimisæ în
* Efeseni 6:1

182

ARIPILE DECIZIEI

camera ei sæ se cæiascæ. Nu exista altæ cale. Scenariul acesta se repeta din nou øi
din nou. Ada a învæﬂat cæ exista o singuræ cale de a rezolva diferenﬂele – ascultarea
absolutæ de voinﬂa pærinﬂilor ei – chiar øi atunci când nu era de acord. Este
supunerea oarbæ faﬂæ de un om voia lui Dumnezeu?
Aøa cæ, în loc sæ îøi urmeze visul de a deveni asistentæ, Ada a urmat o carieræ
în domeniul vânzærilor øi a avut cât de cât succes, însæ nu era împlinitæ. Apoi, a
încercat un alt domeniu pe care pærinﬂii ei i l-au sugerat, dar era prost plætitæ øi a
renunﬂat. O a treia profesie s-a dovedit a fi satisfæcætoare doar pe jumætate. Pentru
un timp, a simﬂit cæ nu e voia lui Dumnezeu sæ urmeze acest curs, însæ nu putea sæ
suporte tratamentul de care avea parte atunci când punea la îndoialæ dorinﬂele
pærinﬂilor. În consecinﬂæ, a devenit foarte dependentæ de pærinﬂii ei – nu de
Dumnezeu – în ce priveøte direcﬂia pe care s-o urmeze în viaﬂæ. Încrederea ei în
vocea lui Dumnezeu, care sæ o conducæ, a fost distrusæ. Deøi supunerea faﬂæ de
pærinﬂi îi aducea o pace exterioaræ, pe dinæuntru se simﬂea goalæ. Însæ a învæﬂat
sæ-øi suprime golul printr-o atitudine exterioaræ vioaie.
Ada cea Amabilæ avea acum vreo douæzeci øi ceva de ani øi se afla departe
de casæ, încercând o altæ carieræ despre care pærinﬂii ei credeau cæ ar fi bunæ
pentru ea. Când maøina i s-a stricat pe autostradæ, un bærbat mai în vârstæ s-a
oprit sæ o ajute. A întrebat-o cum o cheamæ, i-a cerut numærul de telefon øi adresa,
iar ea i-a dat aceste informaﬂii. Nu øtia cum sæ-i spunæ “nu” unui adult. Mai
târziu, acesta a sunat-o øi a stat mult timp de vorbæ cu ea la telefon. A aflat cæ este
însurat – øi nefericit. Nu se simﬂea în largul ei sæ vorbeascæ cu el la telefon.
Din moment ce pærinﬂii ei erau departe øi nu putea da de ei la momentul
respectiv, a sunat un prieten de încredere øi i-a cerut sæ intervinæ.
Tu ce ai fi fæcut? Ai fi intervenit? Ajutorul tæu nu o va pregæti sæ stea pe
propriile picioare în relaﬂia ei cu Dumnezeu. Îi va creøte gradul de dependenﬂæ de
ceilalﬂi – nu de Dumnezeu.
Prietenul ei era dispus sæ intervinæ pentru ea, însæ el a recunoscut nevoia de
a o încuraja pe Ada sæ-i spunæ chiar ea celui care o suna sæ o lase în pace – øi sæ-i
spunæ acest lucru în termeni clari. Lupta a fost duræ. De trei ori Ada cea Amabilæ
a încercat sæ rezolve situaﬂia – øi n-a putut s-o facæ. Obiceiul ei greøit de a se
supune voinﬂei adulﬂilor – chiar øi atunci când aceøtia nu aveau dreptate – o
paralizase. Abia dupæ multe încurajæri øi raﬂionamente øi dupæ ce s-a îndreptat
cætre Dumnezeu, a reuøit sæ îl înfrunte pe nepoftitul prieten. Dar acest eveniment
era unul singular øi a avut prea puﬂin efect asupra vieﬂii ei în general.
Lucrurile nu s-au schimbat nici atunci când Ada cea Amabilæ a vrut sæ se
cæsætoreascæ. La început, pærinﬂilor ei le-a plæcut de pretendent. Apoi, chiar înainte
de ziua nunﬂii, s-au ræzgândit øi au sfætuit-o sæ anuleze ceremonia. Acest lucru i-a
zdrobit inima øi, iniﬂial, nu prea voia sæ se supunæ. A încercat sæ le spunæ pærinﬂilor
ei cæ ea credea cæ aceasta era voia lui Dumnezeu în dreptul ei, dar ei refuzau sæ-i
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asculte punctul de vedere. Îl iubea pe acel bærbat øi permisese sentimentelor sæ
creascæ în intensitate, convinsæ fiind cæ pærinﬂii ei îl acceptau. Era confuzæ øi o
durea sufletul. A încercat sæ-L caute pe Dumnezeu, dar vocea pærinﬂilor ei îi
ræsuna puternic în conøtiinﬂæ øi înæbuøea vocea Lui, impunând ascultare de cuvântul
lor. Ce sens avea oare sæ-L mai caute pe Dumnezeu? Nu avea sæ-i spunæ El cæ
trebuie sæ asculte de pærinﬂi?
A anulat nunta øi a urmat un an de zile de depresie. Pærinﬂii ei s-au ræzgândit
din nou øi au consimﬂit ca ea sæ se cæsætoreascæ cu acelaøi bærbat, care o aøteptase
ræbdætor. Din nou, chiar înainte de nuntæ, pærinﬂii au încercat sæ o anuleze. De
data aceasta, logodnicul ei a stat de vorbæ cu ea; Dumnezeu a stat de vorbæ cu ea;
øi, pentru prima datæ, s-a opus pærinﬂilor øi s-a cæsætorit cu bærbatul pe care îl
iubea. Pærinﬂii ei au biciuit-o cu texte din Biblie, acuzând-o de nesupunere øi
spunându-i cæ este pierdutæ.
Chiar øi dupæ cæsætorie, pærinﬂii au continuat sæ se amestece în viaﬂa lor de
cuplu øi sæ-i chinuiascæ, pânæ când soﬂul ei øi-a dat seama cæ singura cale prin
care putea sæ o pæstreze pe Ada sænætoasæ psihic era sæ se mute departe de pærinﬂii
ei. Cât de dureros a fost acest lucru pentru ea!
Când cei doi s-au hotærât sæ aibæ un copil, pærinﬂii i-au sfætuit sæ nu facæ acest
lucru. Din nou, Ada cea Amabilæ a fost prinsæ la mijloc între dorinﬂa de a le face
pe plac pærinﬂilor ei øi aceea de a-L urma pe Dumnezeu – chiar øi dupæ ce se
cæsætorise. Dupæ naøterea copilului, pærinﬂii i-au subminat atât de mult Adei
încrederea în soﬂul ei, pânæ acolo încât s-a despærﬂit de acesta pentru a avea pace
cu ei. Dupæ un an de neliniøte, øi-a dat seama cæ Dumnezeu nu dorea ca ea sæ-øi
pæræseascæ soﬂul, aøa cæ s-a întors la el. Curând, s-a næscut al doilea copil – din
nou împotriva pærinﬂilor ei.
Soﬂul ei, un bærbat credincios, øi-a preluat rolul de preot al familiei. A lucrat
cu Ada ca s-o ajute sæ gæseascæ libertatea de a-L urma pe Dumnezeu, nu pe
oameni. Nicio minte – nici mæcar cea a unui pærinte – nu trebuie sæ o controleze
pe alta. Împreunæ, Ada øi soﬂul ei au stabilit niøte limite clare pentru pærinﬂii ei.
Viaﬂa lor s-a îmbunætæﬂit, însæ Ada cea Amabilæ continuæ sæ se lupte cu vechile cæi.
Dependent de pærinﬂi?
Acesta este subiectul despre care discutau Nicodim øi Simon cel Serios la
începutul acestui capitol. Niciun om, niciun preot, nicio apartenenﬂæ la vreo bisericæ
sau alta, nici mæcar pærinﬂii nu au dreptul sæ intervinæ între noi øi Dumnezeu. Isus
trebuie sæ fie Domnul nostru – nimeni altcineva. El este singurul model sigur de
urmat. Viaﬂa Lui de supunere faﬂæ de Tatæl ceresc øi puterea Lui de a duce o viaﬂæ
integræ vor fi ale noastre pe mæsuræ ce învæﬂæm sæ cooperæm cu Dumnezeu. Doar
lui Dumnezeu trebuie sæ-I acordæm supunerea noastræ totalæ. Conøtiinﬂa noastræ
nu trebuie sæ fie o marionetæ în mâna vreunei instituﬂii sau persoane. Trebuie sæ
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fim liberi sæ-I slujim numai øi numai lui Dumnezeu! Nici mæcar pærinﬂii nu trebuie
sæ uzurpe locul pe care Dumnezeu îl are în vieﬂile noastre.
Trebuie sæ îi învæﬂæm pe copiii noøtri cum sæ aibæ o experienﬂæ personalæ cu
Dumnezeu. Aceøtia încep prin a cunoaøte despre Dumnezeu, apoi Îl cunosc pe El
în mod personal, apoi experimenteazæ cum este sæ vorbeøti cu Dumnezeu øi El
sæ-ﬂi îndrume paøii øi, în final, învaﬂæ sæ coopereze cu El pentru a obﬂine biruinﬂa
asupra eului care încæ îi mai subjugæ. Trebuie sæ-i sfætuim pe tineri, sæ-i încurajæm
øi sæ le dæm informaﬂii, dar tinerii au nevoie sæ le fie oferite oportunitæﬂi de a
învæﬂa cum sæ-øi aleagæ drumul de unii singuri sub cælæuzirea lui Isus. Undeva,
cândva, trebuie sæ tæiem cordonul ombilical. Trebuie sæ le fim minte øi voinﬂæ
atunci când sunt foarte mici, însæ la vârsta responsabilitæﬂilor, trebuie sæ începem
procesul de deconectare a lor de la noi øi conectare a lor la Hristos.
Nu vreﬂi øi voi sæ faceﬂi, alæturi de Nicodim, o rugæciune de predare øi sæ-L
puneﬂi pe Dumnezeu la cârmæ – atât tu, cât øi adolescentul tæu? Nu vrei sæ-L laøi,
ca pærinte, sæ te scape de abordærile greøite øi de controlul excesiv pe care-l exerciﬂi
asupra adolescentului tæu, control care te plaseazæ în locul lui Dumnezeu? Nu
vrei sæ-L laøi sæ te înveﬂe noi concepﬂii, astfel încât sæ-l ajuﬂi pe adolescentul tæu
sæ treacæ de la a fi dependent de pærinﬂi la a fi dependent de Dumnezeu, de la o
viaﬂæ condusæ de eu la una condusæ de Dumnezeu? Asta înseamnæ sæ antrenezi
aripile deciziei. Aici este adeværata fericire atât pentru pærinte, cât øi pentru
adolescent.
Händel a fost un tânær înzestrat cu tæria de caracter de a vedea lucrurile diferit
faﬂæ de pærinﬂii sæi. Pærinﬂii lui voiau sæ-l facæ doctor, dar el a simﬂit chemarea
cætre muzicæ. L-a urmat pe Dumnezeu, øi aøa se face cæ astæzi avem oratoriul
Mesia øi alte compoziﬂii inspirate. Pærinﬂii lui Händel nu øtiau care este voia lui
Dumnezeu pentru fiul lor. Dacæ ar fi ascultat de ei, acum nu am fi avut aceste
capodopere care Îl slævesc pe Dumnezeu! Îøi doreøte vreun pærinte sæ fie
ræspunzætor cæ l-a luat pe copilul lui din mâinile lui Dumnezeu?
Îﬂi aduci aminte ce i-a spus Isus lui Petru? “Vino dupæ Mine.”
Petru a arætat spre Ioan øi a întrebat: “Doamne, dar cu acesta ce va fi?”
Isus i-a ræspuns: “Dacæ vreau ca el sæ ræmânæ pânæ voi veni Eu, ce-ﬂi pasæ
ﬂie? Tu vino dupæ Mine!”*
Hristos îi cheamæ pe tinerii noøtri sæ vinæ dupæ El. Îi ajutæm sæ audæ øi sæ
ræspundæ acestei chemæri sau Îi uzurpæm locul lui Hristos? Ne manipulæm
adolescenﬂii, crezând cæ avem înﬂelepciunea de a alege care sæ fie cursul vieﬂii
lor? Mai degrabæ sæ cæutæm sæ-i învæﬂæm øi sæ le oferim ocazii sæ cunoascæ voia
lui Dumnezeu pentru ei, astfel încât sæ compunæ propriul lor oratoriu Mesia sub
îndrumarea lui Dumnezeu. Noi le dæm informaﬂii, îi sfætuim, dar nu luæm hotærâri
în locul lor.
* Ioan 21:19,22, sublinierea autorului
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Prin urmare, ce spun eu aici? Cæ fiecare tânær, de la o vârstæ destul de fragedæ,
ar trebui sæ-øi conducæ singur viaﬂa, nu? Nu! Nu asta vreau sæ spun. Mai presus
de toate, tinerii trebuie sæ ajungæ sub îndrumarea lui Dumnezeu cu ajutorul
educaﬂiei øi formærii oferite de pærinﬂii lor. Pærinﬂii nu ar trebui sæ uzurpe locul lui
Dumnezeu în vieﬂile copiilor lor, iar copiii ar trebui sæ asculte de pærinﬂii lor, în
Domnul, øi sæ se supunæ adeværatelor autoritæﬂi în Hristos. Tinerii ar trebui sæ fie
cinstiﬂi atunci când urmeazæ cælæuzirea lui Dumnezeu, nu sæ foloseascæ acest
lucru ca o scuzæ pentru pæcat.
Ar trebui sæ ne supunem autoritæﬂii unui Abraham Lincoln aflat sub
conducerea lui Dumnezeu. Însæ nu ar trebui sæ ne supunem unui tiran ca Hitler,
aflat sub conducerea lui Satana.
Reculul
Mulﬂi tineri astæzi, în numele libertæﬂii, abia aøteaptæ sæ plece de acasæ când
fac 18 ani. De ce? Nu-L cunosc pe Dumnezeul real, personal, puternic, care îi
poate schimba øi le poate rezolva problemele. Unii fug, alﬂii devin rebeli, alﬂii se
cæsætoresc ca sæ scape, alﬂii recurg la strategii mai inventive, dar motivul ræmâne
acelaøi – vor sæ scape, poate, de un mediu familial negativ, de un cæmin nedrept,
de un cæmin dictatorial, de un cæmin care nu formeazæ, de un cæmin manipulator,
de un cæmin abuziv sau chiar de un cæmin plæcut, dar unde pærinﬂii manifestæ un
control excesiv.
Vor sæ scape de restricﬂiile exagerate øi de vinovæﬂia care le este indusæ.
Dacæ nu Îl cunosc pe Dumnezeu în mod personal, dacæ nu cautæ sæ afle care este
voia Lui, dacæ nu sunt obiønuiﬂi sæ se predea Lui, dacæ nu Îi recunosc vocea
dintre toate celelalte voci care le ﬂipæ în urechi, vor merge în robie în Egipt.
Un tânær, care fusese crescut într-un cæmin foarte conservator, a plecat în
altæ localitate la øcoalæ øi, în secret, øi-a format o “educaﬂie” în pornografie, arte
marﬂiale, bætæi øi alte vicii care l-au ademenit. Nu cunoøtea vocea lui Dumnezeu
în mod personal øi nici cum sæ ia o decizie sub cælæuzirea lui Dumnezeu.
Comportamentul sæu bun fusese o reacﬂie la dominarea pærinﬂilor, nu venea din
inimæ. Când restricﬂiile au fost îndepærtate, nu a mai avut nicio temelie moralæ
proprie. El numeøte ascultarea de impulsurile cærnii “libertate” øi crede cæ poate
renunﬂa la aceste vicii oricând doreøte. Adeværul este cæ aceste vicii l-au înrobit
øi, doar atunci când va încerca sæ se smulgæ din ele, va afla cât de puternicæ este
mâna acestui stæpân asupra lui.
O tânæræ prietenæ de-a mea a fost crescutæ într-un cæmin în care pærinﬂii nu
au putut – sau nu au vrut – sæ o înveﬂe ce înseamnæ în termeni practici sæ-L
urmeze pe Dumnezeu. A obosit sæ tot depunæ eforturi de una singuræ øi a acceptat
în cele din urmæ Dumnezeul lor – crezând cæ asta era totul. Nu L-a cunoscut
niciodatæ pe Dumnezeul adeværat. Aøa cæ a început sæ træiascæ o viaﬂæ frivolæ de
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distracﬂii, iar compania bæieﬂilor a devenit activitatea ei preferatæ în timpul liber.
O prietenæ a încercat ani de zile sæ o ajute sæ recunoascæ faptul cæ Dumnezeu era
alæturi de ea øi cæ era diferit decât Cel pe care I-l descriseseræ pærinﬂii ei. A
încurajat-o sæ-L experimenteze ea singuræ pe adeværatul Dumnezeu. I-a dat multe
sfaturi. Dar, deøi înﬂelegea, nu dorea sæ facæ ceva în privinﬂa asta. Nu se încredea
în nimeni altcineva decât în ea însæøi; nu dorea sæ-L lase pe Dumnezeu sæ fie
Domnul ei. Când a împlinit 18 ani, a plecat de acasæ ca sæ-øi facæ singuræ viaﬂa.
Unde avea sæ se ducæ færæ sæ-L cunoascæ pe Dumnezeu øi neøtiind cum sæ ia
deciziile bune?
Tânærul bogat voia sæ fie bun. Pretindea cæ pæzise toate poruncile din tinereﬂea
lui. Ce l-a fæcut sæ dea înapoi? De ce a plecat plin de tristeﬂe de lângæ Hristos?
Deoarece nu voia sæ-L lase pe Isus sæ stæpâneascæ peste el. Era o problemæ de
cine deﬂinea controlul. El voia sæ fie propriul lui stæpân. Vor pleca øi adolescenﬂii
noøtri cu tristeﬂe de lângæ Isus pentru cæ nu le-am arætat care sunt bucuriile
acceptærii Lui ca Domn?
O altæ tânæræ, care a crescut într-un cæmin særæcæcios, avea imprimat adânc
în fiinﬂa ei obiceiul de a se înjosi øi de a fi leneøæ. Dumnezeu i-a oferit ocazia sæ
vadæ adeværata Evanghelie, care putea sæ o salveze de trecutul ei. A cochetat cu
ideea, a discutat despre ea, chiar a încercat-o puﬂin acasæ, însæ nu a luat niciodatæ
decizia de a se preda cu totul lui Dumnezeu. Din nou, cea mai mare problemæ a
fost încrederea. Ea nu se încredea în nimeni altcineva decât în ea însæøi – nici
mæcar în Dumnezeu. Avea un grup de oameni care o iubeau, o educau øi o
încurajau, însæ ezitarea domnea în viaﬂa ei. A nu decide înseamnæ, de fapt, a
decide. Ca øi tânærul bogat, aceastæ tânæræ a ales sæ nu-L lase pe Isus sæ stæpâneascæ
peste ea. A plecat de acasæ ca sæ-øi câøtige presupusa “libertate”. Mânia a pus
stæpânire peste ea pe mæsuræ ce, disperatæ, a trecut dintr-un pat în altul, din prieten
în prieten, încercând sæ gæseascæ viaﬂa uøoaræ øi lipsitæ de griji pe care o cautæ.
Nu îøi dæ seama cæ va gæsi ceea ce cautæ doar atunci când Îl va læsa pe Dumnezeu
la cârma vieﬂii ei. Pânæ când aripile deciziei bune nu vor fi antrenate, nu se va
produce nicio schimbare.
Metamorfoza
Copiii noøtri, când intræ în adolescenﬂæ, sunt ca o omidæ care intræ în gogoaøa
ei. Urmeazæ sæ se producæ o metamorfozæ. Omida se transformæ într-un fluture.
Tânærul se transformæ într-un adult.
Aﬂi privit vreodatæ un fluture ieøind din gogoaøa lui? Este o perioadæ în care
el este extrem de vulnerabil øi are nevoie de un mediu sigur. E nevoie de timp øi
de efort ca sæ iasæ afaræ, sæ-øi întindæ picioarele, sæ-øi descolæceascæ antenele øi
sæ înceapæ sæ-øi îndrepte aripile. Nu zboaræ imediat. Se aøazæ lângæ vechea lui
gogoaøæ øi, încet-încet, începe sæ-øi miøte aripile. În sus øi-n jos, el le antreneazæ
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pânæ când se usucæ øi muøchii încep sæ i se întæreascæ. Apoi face zboruri scurte,
ca aripile sæ-i creascæ în lungime, pânæ când este gata de migraﬂii lungi.
Tinerii noøtri au nevoie de un mediu sigur unde puterile lor în creøtere sæ se
poatæ dezvolta – nici prea repede øi nici prea încet. Au nevoie de încurajare ca
sæ-øi punæ la lucru aripile – capacitatea lor de a merge la Dumnezeu øi de a-L læsa
pe El la cârma vieﬂii lor. Pe mæsuræ ce câøtigæ experienﬂæ de zbor în lucrurile
mici, aceste aripi pot creøte în lungime cu provocæri mai mari.
Fluturele care nu este læsat sæ iasæ din gogoaøæ la timpul potrivit fie moare,
fie este mutilat. Aripile nu i se deschid cum trebuie øi este vulnerabil în faﬂa
prædætorilor. La fel, un tânær care nu este læsat sæ-øi exercite capacitatea de a lua
decizii sub îndrumarea lui Dumnezeu este mutilat. Încrederea lui în Dumnezeu
este sugrumatæ. Convingerea cæ Dumnezeu poate øi îl va îndruma în mod personal
îi este clætinatæ øi el devine confuz. Devine vulnerabil în faﬂa curselor lui Satana.
Pe de altæ parte, o omidæ care este nevoitæ sæ iasæ din gogoaøæ prea devreme
se confruntæ cu dezavantaje similare. Orice tânær care este trimis în lume færæ sæ
fi învæﬂat cum sæ-L cunoascæ pe Dumnezeu øi cum sæ-øi punæ la lucru aripile, ca
sæ facæ voia lui Dumnezeu, øi nu voia firii sale pæcætoase, îi va cædea pradæ lui
Satana. Dacæ aripile deciziei de a urma o viaﬂæ de credinﬂæ nu sunt dezvoltate, nu
existæ niciun zbor.
Aceøti fluturi vor fi mutilaﬂi pe viaﬂæ dacæ nu Îl gæsesc pe Dumnezeu, dacæ nu
se încred în El øi dacæ nu-L lasæ pe El la cârma vieﬂii lor. Vor fi mutilaﬂi pe viaﬂæ
dacæ nu Îl urmeazæ pe El, care îi poate ajuta sæ se confrunte cu concepﬂiile false
din copilæria lor øi sæ le înlocuiascæ cu cele bune. Toﬂi se pot maturiza în Hristos,
dacæ Îi permit sæ le fie pærinte. Aceste aripi pot fi vindecate øi întærite în El.
Un tânær, la vârsta de 16 ani, a pæræsit un mediu familial foarte nociv doar ca
sæ supravieﬂuiascæ. Îl vedea pe Dumnezeu ca pe pærinﬂii sæi – aspru, ræzbunætor øi
distant. S-a hotærât sæ nu fie ca pærinﬂii lui – în niciun caz. A reuøit sæ-øi câøtige
un trai umil, dar era mânat de nevoia lui neîmplinitæ de dragoste. A încercat sæ
umple acel gol cu relaﬂii nepotrivite, droguri øi pornografie. Simﬂea o nevoie
disperatæ sæ-i controleze pe ceilalﬂi øi fæcea asta prin manipulare. A folosit-o øi a
abuzat de soﬂia sa pânæ când aceasta a divorﬂat. Durerea intensæ l-a fæcut sæ caute
ajutor, dar încæ nu era dispus sæ se hotærascæ sæ se încreadæ cu totul în Isus. Nu
voia sæ se întoarcæ în trecut, ca sæ vadæ de ce reacﬂiona aøa cum o fæcea – cu
niciun chip. Nu voia sæ meargæ la Dumnezeu, ca sæ se vadæ aøa cum era – era
prea dureros sæ facæ acest lucru. Prefera mai degrabæ sæ træiascæ într-o lume irealæ,
sæ se scuze øi sæ-øi continue cursul vieﬂii. Refuza sæ-øi asume responsabilitatea
pentru greøeli sau sæ facæ schimbæri reale. Era prea înfricoøætor sæ facæ acest
lucru. Astfel, a doua øi a treia cæsnicie a lui au sfârøit în acelaøi mod.
Pânæ când nu-L va læsa pe Dumnezeu la cârma vieﬂii sale, pânæ când nu va fi
dispus sæ-L lase pe Isus sæ-i îndrume paøii, pânæ când nu va depune efort sæ intre
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sub comanda lui Hristos, va ræmâne, în øovæiala lui, sub stæpânirea aspræ a lui
Satana – stæpânire asupra gândurilor øi sentimentelor cu reacﬂiile lor
corespunzætoare – oricât de dureros ar fi acest lucru.
Tu ce fel de tânær eøti?
Samuel, pe la patru ani, a fost trimis sæ locuiascæ în cæminul tolerant al
preotului Eli. Însæ el cunoøtea vocea lui Dumnezeu; aripile deciziei lui erau
învæﬂate, chiar øi la aceastæ vârstæ atât de fragedæ, sæ aleagæ calea Domnului.
Iosif era încæ adolescent atunci când fraﬂii lui l-au vândut ca sclav. În timp ce
trecea cu cæmila prin dreptul corturilor tatælui sæu, a trebuit sæ ia o decizie. Avea
sæ facæ din Dumnezeul tatælui sæu Dumnezeul lui? Sau avea sæ cadæ într-o disperare
cumplitæ? Pærinﬂii sæi îi dæduseræ libertatea sæ audæ vocea lui Dumnezeu în mod
personal. I-au permis sæ-øi asume responsabilitæﬂi, astfel cæ îndemânarea, eficienﬂa
øi conøtiinciozitatea lui sporiseræ. Acum avea sæ fie mânios pe Dumnezeu øi sæ
arunce la gunoi toate acestea?
Iosif a ales sæ fie un copil al lui Dumnezeu, sæ-L lase sæ deﬂinæ controlul
deplin asupra vieﬂii lui øi sæ o conducæ aøa cum considera El cæ e mai bine. Când
a sosit la casa lui Potifar, a ales sæ facæ tot ce se putea mai bine în situaﬂia în care
se afla. Avea sæ fie cel mai bun sclav. Avea sæ-L asculte pe Dumnezeu øi nu avea
sæ permitæ circumstanﬂelor sæ-l domine. Toatæ educaﬂia în Domnul, pe care mama
øi tatæl lui i-o dæduseræ, a strælucit. S-a fæcut remarcat. În curând, Potifar øi-a pus
tot ce poseda sub conducerea lui Iosif.
Lui Satana însæ nu i-au plæcut alegerile lui Iosif øi i-a fæcut viaﬂa grea. El se
opune celor care nu-i slujesc. El face pæcatul sæ paræ ademenitor sau cel
puﬂin avantajos. Aøa cæ Satana a atacat curæﬂia øi moralitatea lui Iosif. Ce a
fæcut Iosif?
Nu a pæcætuit împotriva lui Dumnezeu. Obiønuit sæ facæ voia lui Dumnezeu,
sensibil la distincﬂia între bine øi ræu, Iosif a ales încæ o datæ sæ-L urmeze pe
Dumnezeu. Øi-a læsat în urmæ haina, ca sæ scape de cea care încerca sæ-l seducæ.
Aruncat în închisoare pentru cæ fæcuse binele, øi-a acceptat soarta. Probabil cæ
I-a cerut lui Dumnezeu sæ-l elibereze, dar a fost mulﬂumit atunci când Dumnezeu
nu pærea sæ-i ræspundæ. Øtia cæ Dumnezeu putea sæ-l elibereze, dar s-a încrezut în
El chiar dacæ n-a fæcut-o. Øi-a acceptat soarta øi i-a ajutat pe toﬂi cei care se aflau
în închisoare cum a putut, încrezându-se în faptul cæ Dumnezeu øtia mai bine
care era momentul optim pentru a-l elibera. A ascultat de Dumnezeu, nu de
circumstanﬂe, sentimente rænite, înclinaﬂii sau emoﬂii.
Dumnezeul nevæzut i-a devenit mai apropiat decât un frate. Acesta a fost
terenul de încercare pe care Dumnezeu îl alesese pentru Iosif. Aripile deciziei au
fost încontinuu încercate – încercate în cele mai crude situaﬂii, ca sæ iasæ la ivealæ
supunerea, încrederea øi devotamentul faﬂæ de Dumnezeu.
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Când Iosif a fost înælﬂat în tronul Egiptului, a fost din nou testat greu, fiind
supus curselor specifice prosperitæﬂii. A trecut øi acest test, deoarece I-a permis
lui Dumnezeu sæ fie Stæpânul vieﬂii sale.
Orice tânær de astæzi poate ræmâne nepætat în mijlocul ræutæﬂii din aceastæ
lume, dacæ îøi exerseazæ aripile deciziei de a se încrede în Dumnezeu øi de a-L
alege pe El ca Domn al sæu personal. Chiar dacæ pærinﬂii nu pot – sau nu vor – sæ
væ înveﬂe cum sæ luaﬂi decizii bune, puteﬂi fi un Iosif sau un Samuel øi Îl puteﬂi
læsa pe Dumnezeu sæ væ înveﬂe personal. Nu fiﬂi fiul risipitor care pleacæ departe
øi îøi pierde moøtenirea! Moøtenirea voastræ este Hristos în voi, nædejdea slavei!
“Deci, dacæ Fiul væ face slobozi, veﬂi fi cu adeværat slobozi.”* Dacæ legea
Duhului de viaﬂæ în Hristos Isus ne izbæveøte de legea pæcatului øi a morﬂii, atunci
putem zbura ca vulturii – pe deasupra impulsurilor, gândurilor, sentimentelor øi
reacﬂiilor noastre fireøti.†
Alæturaﬂi-væ lui Iosua în decizia lui: “Cât despre mine, eu øi casa mea vom
sluji Domnului.”§ Acum luaﬂi-væ zborul cu aripile deciziei în Hristos Isus, aripi
dæruite de Dumnezeu!
În capitolul urmætor, vom privi mai atent la exersarea voinﬂei, ca sæ vedem
procesul prin care trecem din postura de a øti ce este bine în aceea de a primi
puterea de a face binele.
ÎMBRÆﬁIØARE PENTRU CEI SINGURI
UN CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU MAMELE SINGURE
“Vai, m-am nenorocit”, vei spune. “Am procedat greøit în toﬂi anii cât am
fost pærinte, pentru cæ nu øtiam øi nu înﬂelegeam aceste lucruri. Nu aveam nici
cea mai micæ idee despre cât de important este sæ-mi antrenez copiii în arta de a
lua decizii sub conducerea lui Dumnezeu. Credeam cæ øtiu mai multe decât ei.
Când copiii mei erau mici, am avut tot felul de probleme în cæsnicie øi mi-am
læsat copiii sæ creascæ øi sæ devinæ niøte bælærii.
Pærinﬂii mei m-au dominat øi schilodit. Nu credeam cæ sunt ca ei, dar sunt
doar o formæ mai blândæ a aceluiaøi lucru. Pærinﬂii mei ﬂipau la mine, erau nervoøi
øi urâﬂi øi mæ dominau. Dar øi eu îmi domin copiii, ‘pocnindu-i’ cu Biblia. Øi sunt
siguræ cæ, prin exemplul meu, Îl væd pe Dumnezeu ca pe un Dumnezeu aspru øi
nedrept. Poveøtile din acest capitol despre tineri care øi-au pæræsit cæminul, ca
sæ-øi træiascæ viaﬂa în numele libertæﬂii, îmi ating inima; este cea mai mare temere
pe care o am pentru copiii mei.
Aøa cæ, în anii lor de adolescenﬂæ, am preluat conducerea mai mult decât am
fæcut-o atunci când erau mici, luând decizii în locul lor. Nu am fæcut acest lucru
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ca sæ-i domin; am fæcut-o ca sæ-i feresc sæ ia decizii greøite, aøa cum am luat eu.
Însæ adeværul este cæ îi conduc la fel cum m-au condus øi pe mine pærinﬂii mei –
doar cæ dominaﬂia este mai subtilæ. Rezultatul va fi acelaøi, pentru cæ nu-i învæﬂ
sæ ia decizii cælæuziﬂi de Dumnezeu.”
Poate cæ ai fæcut multe greøeli. Dar læudat fie Domnul cæ îﬂi dai seama de ele
acum. Dumnezeu este cel mai mare Învæﬂætor! Chiar øi acum, El væ va învæﬂa pe
tine øi pe copiii tæi cum sæ luaﬂi decizii adeværate. Când copiii tæi vor vedea la tine
o schimbare, corectitudine în locul unui spirit arbitrar, un program care dezvoltæ
în ei o independenﬂæ de tine adeværatæ øi o dependenﬂæ corectæ de Dumnezeu, se
vor întoarce cætre tine. Orice tânær se revoltæ în inima lui împotriva controlului
exagerat. Însæ fiecare tânær are, de asemenea, în inima lui dorinﬂa de a fi iubit cu
adeværat de pærinﬂii sæi. Copiii noøtri sunt iertætori. Vor reacﬂiona la schimbærile
pe care le faci ca sæ urmezi înﬂelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu, de asemenea,
este alæturi de tine. Mergi la El foarte des, øi El te va învæﬂa sæ gæseøti adeværata
libertate în El.
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Capitolul 16
VOINﬁA TINERILOR
Isus le-a zis: “Mâncarea Mea este sæ fac voia Celui ce M-a trimis. – Ioan 4:34
Matei cel Mânios, în vârstæ de 16 ani, øi mama lui se confruntau într-o nouæ
bætælie a voinﬂelor. Mama, care nu voia sæ se certe cu fiul ei, era hotærâtæ sæ nu se
lase intimidatæ. Matei cel Mânios era la fel de hotærât sæ nu se supunæ. Îi arunca
mamei sale priviri fioroase øi îøi încleøta pumnii, în timp ce din gura lui ieøea un
torent de insulte.
Încercând sæ preia controlul, mama i-a poruncit cu asprime: “Gata cu cearta,
ﬂipatul sau væicærelile! Nu ﬂi-ai fæcut treaba în dimineaﬂa aceasta, aøa cæ trebuie sæ
freci maøina de gætit. Punct! Sper din tot sufletul cæ o sæ te învæﬂ sæ fii responsabil!”
Matei cel Mânios s-a întors spre mama lui. Aceasta s-a ferit exact la timp øi
schimbul de ﬂipete a început. Avansând câte un pas øi croindu-øi drum, mama a
reuøit sæ-l dea afaræ pe Matei cel Mânios pe uøa din spate. Prin harul lui Dumnezeu,
a fost scutitæ de lovituri fizice, dar fiul ei avea o izbucnire de mânie care nu a
trecut decât dupæ câteva ore; abia atunci s-a putut întoarce în casæ færæ sæ prezinte
vreun pericol. Mama s-a præbuøit terminatæ pe un scaun din apropiere. Acest fel
de confruntare devenea prea obiønuitæ. De ce? Øi, la fel de important, ce se putea
face în privinﬂa asta?
Este o prostie sæ credem cæ tinerii noøtri îøi vor depæøi temperamentul impulsiv
– fie cæ acesta se manifestæ prin mânie, promiscuitate, limbaj obscen, tactici de
manipulare sau pofte greøite. Cu cât este îngæduit mai mult timp acest
temperament, cu atât mai mult se va înrædæcina. În acest caz, exemplul mamei a
contribuit la træsætura negativæ de caracter a fiului ei. Dar lipsa lui de stæpânire de
sine era în principal rezultatul lipsei de educaﬂie în ce priveøte folosirea corectæ a
voinﬂei. Desigur, a-l educa pe tânær în aceastæ privinﬂæ mai târziu în viaﬂæ poate fi
mai dificil, dar nu imposibil. Sæ tragem cortina øi sæ privim mai îndeaproape
pentru a înﬂelege ce se întâmplæ.
Identificându-l pe faraonul Egiptului
Problema pæcatului øi a patimii care stæpâneøte în vieﬂile noastre – øi soluﬂia
la acestea – sunt ilustrate de povestea confruntærii dintre israeliﬂi øi Faraon în
Egipt. Faraon îi trata pe israeliﬂi cum ne trateazæ Satana pe noi. I-a fæcut sclavi øi
a pus supraveghetori peste ei. Orice încercare de eliberare sau de uøurare a robiei
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era întâmpinatæ cu øi mai multæ cruzime. În acelaøi fel, Satana l-a înrobit pe
Matei øi l-a constrâns sæ slujeascæ din toatæ inima supraveghetorilor pe care i-a
pus peste el: gândirea greøitæ øi sentimentele pætimaøe.
Dupæ cum Moise a fost instrumentul lui Dumnezeu în conducerea poporului
israelit spre eliberare, fiecare pærinte trebuie sæ fie instrumentul prin care
Dumnezeu îi conduce pe tineri de la robia patimilor pæcætoase la libertatea în
Hristos. Sub conducerea lui Dumnezeu, Moise s-a apropiat de Faraon øi i-a
poruncit: “Lasæ pe poporul meu sæ plece.” Noi, pærinﬂii, trebuie sæ fim dispuøi,
sub cælæuzirea lui Dumnezeu, sæ îi înfruntæm pe supraveghetorii care stæpânesc
peste tinerii noøtri cu aceeaøi încredere øi perseverenﬂæ. Moise nu a acceptat un
refuz din partea lui Faraon, øi nici noi nu ar trebui sæ acceptæm. Tinerii noøtri
trebuie sæ înveﬂe sæ schimbe stæpânii, sæ-øi exercite voinﬂa în direcﬂia bunæ øi sæ
se îndepærteze de supraveghetorii lor. Trebuie sæ væ daﬂi seama cæ luptaﬂi nu
împotriva cærnii øi a sângelui, ci împotriva domniilor øi împotriva cæpeteniilor
întunericului.* Aveﬂi nevoie de Isus ca General al vostru în ræzboiul împotriva
eului, pentru cæ bætælia aceasta este adeværatæ.
Satana, ca øi Faraon, îi ameninﬂæ pe tinerii noøtri: “Nu væ voi læsa sæ plecaﬂi!”
El nu vrea sæ-øi piardæ captivii øi va lupta sæ-i menﬂinæ în supunere faﬂæ de el. Ca
øi Pavel, trebuie sæ luptæm lupta cea bunæ a credinﬂei împotriva lui Satana, fæcând
orice ne cere Dumnezeu sæ facem pentru a ieøi de sub stæpânirea lui Satana.
Mai întâi, trebuie sæ le arætæm tinerilor noøtri cæ pot alege cui sæ slujeascæ –
lui Dumnezeu sau lui Satana. Majoritatea tinerilor nu îøi dau seama cæ nu trebuie
sæ cadæ pradæ mâniei sau oricærei alte patimi. Ei cred cæ trebuie. Ei sunt ca
sclavii care amestecau noroi cu paie ca sæ facæ cæræmizi. Cu siguranﬂæ, trebuie sæ
stea în groapa cu noroi, pentru cæ supraveghetorii Egiptului îi vor biciui dacæ nu
stau acolo. Tinerii noøtri simt cæ nu au de ales. Unii au ascultat atât de mult de
sentimentele lor, încât nu au nici cea mai micæ idee ce altceva pot face. Altora
pare sæ le placæ sæ slujeascæ poftelor pervertite sau mâniei. Iar alﬂii vor libertate,
dar nu vor sæ facæ schimbærile necesare pentru a o gæsi. În orice caz, noi, pærinﬂii
lor, trebuie sæ devenim un Moise, care, sub cælæuzirea lui Dumnezeu, sæ-i înveﬂe
cæ nu trebuie sæ continue sæ se supunæ lui Faraon, adicæ pæcatului. Ei pot alege
sæ-I slujeascæ lui Dumnezeu în loc.
Aceastæ schimbare de stæpâni necesitæ un exerciﬂiu de voinﬂæ. Alegem cærui
stæpân vom sluji supunându-ne sugestiilor unuia sau ale altuia. Îi putem sluji fie
lui Satana, fie lui Dumnezeu; nu existæ alte alternative sau un teritoriu neutru.
Dacæ nu ne predæm în mod activ lui Dumnezeu øi nu alegem cæile Lui de gândire
øi reacﬂionare, atunci îl alegem în mod automat pe Satana sæ stæpâneascæ, asemenea
lui Faraon, pe tronul inimii noastre.
* Efeseni 6:12
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Nu putem pæræsi robia egipteanæ decât dacæ Hristos este Stæpânul inimii
noastre øi dacæ Îi urmæm sfaturile. “Încotro sæ o iau, Doamne?”* “Ce ar trebui sæ
gândesc, Isuse?”† “Cum trebuie sæ reacﬂionez în faﬂa mâniei øi turbærii care mæ
constrâng, Doamne?”§ Pe mæsuræ ce învæﬂæm arta de a comunica în rugæciune cu
Dumnezeu, vom întreba, iar Dumnezeu va vorbi raﬂiunii noastre, intelectului nostru
øi conøtiinﬂei noastre. Nu este o voce care poate fi auzitæ – este mai degrabæ o
voce interioaræ care ne lasæ libertatea de a-L accepta sau respinge.
Sæ vedem care este partea noastræ de fæcut øi care este partea tinerilor noøtri
în vederea eliberærii din Egiptul patimilor noastre pentru a-I sluji viului Dumnezeu.
Matei cel Mânios fierbe de furie sub stæpânirea lui Faraon
Deøi Matei cel Mânios se supunea pasiunilor sale fireøti, adânc în sufletul lui
tânjea dupæ libertate. Auzise niøte vorbe care îi neliniøtiseræ sufletul øi care îl
fæcuseræ sæ creadæ cæ, poate, Dumnezeu ar putea face ceva ca sæ-l ajute. Mama
lui fæcuse timid tot ce putuse mai bine, dar oscila între indulgenﬂæ în exces øi
asprime. Într-un final, i-a cerut ajutorul unui prieten de încredere, Claudiu
Comunicativul.
Claudiu Comunicativul s-a împrietenit cu Matei cel Mânios. Au discutat
despre interesele comune øi, dupæ ceva timp, Matei cel Mânios l-a invitat pe
Claudiu Comunicativul în curtea din spate sæ tragæ cu arcul la ﬂintæ. În secret,
Matei se întreba dacæ individul æsta merita sæ fie respectat øi a hotærât ca acesta
sæ fie testul lui.
“O, au trecut atât de mulﬂi ani de când n-am mai tras cu arcul. Nu øtiu, Matei.
Dar o sæ încerc”, i-a spus Claudiu. S-a rugat scurt: Doamne, ca sæ-i câøtig respectul
acestui flæcæu, Te rog sæ mæ ajuﬂi sæ mæ descurc.
Prima sægeatæ a nimerit chiar în mijlocul ﬂintei. Ochii lui Matei cel Mânios
s-au umplut de admiraﬂie. Tipul æsta e tare. E genul meu, s-a gândit el.
Pe mæsuræ ce continuau sæ tragæ la ﬂintæ, Claudiu Comunicativul a condus
conversaﬂia spre problemele mai profunde, iar Matei s-a deschis. “Da, uneori îmi
pierd controlul. Mi-aø dori sæ nu reacﬂionez aøa, dar când începe mama sæ mæ
scoatæ din særite, nu mæ mai pot controla. Dacæ ea …”
“Nu mama ta este adeværata problemæ”, l-a contrat Claudiu. “Îﬂi dai seama
de acest lucru, nu? Nepredarea ta lui Dumnezeu este adeværata problemæ øi motivul
pentru care nu ai autocontrol.”
“Pæi, da”, a admis în final Matei, dupæ câteva minute de discuﬂie. A væzut cæ
era greøit sæ dea vina pe mama lui pentru comportamentul lui. A recunoscut cæ
* Isaia 30:21
† 2 Corinteni 10:4
§ Ieremia 32:27; Iacov 1:19
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nu-L cunoøtea pe Dumnezeu, deøi avusese ocazia. A zærit posibilitatea glorioasæ
de a se elibera de mânia lui dinæuntru. A început sæ se întrebe: Cum sæ-mi pun
voinﬂa de partea lui Dumnezeu în loc sæ cedez patimii?
Claudiu i-a spus: “Dupæ cum odinioaræ v-aﬂi fæcut mædularele voastre roabe
ale necuræﬂiei øi færædelegii, aøa cæ sævârøeaﬂi færædelegea, tot aøa, acum trebuie
sæ væ faceﬂi mædularele voastre roabe ale neprihænirii, ca sæ ajungeﬂi la sfinﬂirea
voastræ.”* Au discutat despre aplicarea acestor cuvinte la mânia lui Matei, iar
acesta a început sæ înﬂeleagæ.
S-au dus sæ se plimbe øi au întâlnit doi câini din vecinætate – un ditamai
pitbullul øi un schnauzer mititel. Pitbullul tocmai pætrunsese în curtea
schnauzerului øi îl ataca, în momentul în care s-au oprit ei sæ priveascæ. Cæﬂeluøul
se tævælea supus, dar pitbullul nu avea pic de milæ øi continua sæ atace.
“Deci care dintre aceøti doi câini eøti tu?”
“Eu sunt pitbullul”, a admis Matei cel Mânios.
Claudiu a tæcut, în timp ce Duhul Sfânt întærea aceastæ analogie în mintea lui
Matei. Apoi Matei a întrebat: “Claudiu, vrei sæ mæ ajuﬂi cu problema asta a mea
cu mânia?”
“Vrei sæ spui cæ am permisiunea ta ca, dacæ îﬂi pierzi controlul, sæ mæ ocup
de tine? Øi o sæ cooperezi atunci când îﬂi voi aræta cum sæ depæøeøti problema
întorcându-te la Dumnezeu?”
“Da, aøa o sæ fac”, a promis Matei cel Mânios.
Ocazia s-a ivit chiar a doua zi. Matei cel Mânios nu øi-a fæcut treaba, iar
mama l-a pedepsit din nou sæ frece aragazul. Matei cel Mânios, pânæ sæ-øi dea
seama, øi-a pierdut din nou cumpætul – reacﬂia lui pærea sæ fie automatæ. Claudiu
Comunicativul, auzind ﬂipetele, a strigat la Dumnezeu dupæ înﬂelepciune øi prezenﬂa
Lui între ei øi øi-a fæcut apariﬂia chiar când Matei cel Mânios îøi încleøta pumnii.
“Dacæ e sæ loveøti pe cineva, atunci pe mine o sæ mæ loveøti.” Claudiu
Comunicativul s-a aøezat între Matei cel Mânios øi mama lui – ferm, dar calm øi
iubitor, în timp ce comunica, în inima lui, cu Dumnezeu.
“Nu pot sæ dau în tine!”, a spus Matei disperat, cu respect în priviri. Dar
mânia lui încæ era mai puternicæ decât raﬂiunea. A refuzat sæ se roage atunci când
a fost invitat, øi discuﬂia a început sæ se aprindæ.
“Vino cu mine, Matei. O sæ alergæm împreunæ; o sæ alergæm mult.”
Matei cel Mânios a refuzat. Claudiu a insistat: “Am promis sæ te ajut sæ scapi
de mânia ta, iar tu ai promis sæ cooperezi cu mine. Acesta este primul pas. Acum
vino cu mine.”
Au ieøit pe uøæ, dar Matei cel Mânios s-a præbuøit stângaci pe verandæ
apucându-se cu mâna de gleznæ øi væicærindu-se: “Nu pot alerga. Tocmai mi-am
scrântit glezna.”
* Romani 6:19
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Cerându-I lui Dumnezeu îndrumare, Claudiu øi-a dat seama cæ Matei se
prefæcea. I-a examinat glezna øi i-a ordonat: “Poﬂi sæ alergi. Hai!”
Au alergat. Claudiu Comunicativul a trebuit sæ-l ﬂinæ de braﬂ pe Matei cel
Mânios pentru cæ era înclinat sæ fugæ. Când aceastæ metodæ nu a mers, a pretins
din nou cæ øi-a scrântit glezna. Era obiønuit sæ scape de disciplinæ øi, implicit,
urma fiecare sugestie pe care Satana i-o insufla în minte. Claudiu øtia cæ Matei
are nevoie sæ I se supunæ lui Dumnezeu, ca sæ experimenteze eliberarea de acele
emoﬂii, dorinﬂe øi obiceiuri rele. Apoi avea sæ fie mai dispus sæ-L aleagæ pe
Dumnezeu pe viitor. Nu s-a læsat înduplecat de limbajul obscen sau alte tactici
ale lui Matei cel Mânios.
Dupæ ce a alergat câﬂiva kilometri, Matei a început sæ oboseascæ. A tæcut øi
nu a mai încercat sæ fugæ. Claudiu a privit furiø la faﬂa lui øi a væzut cæ era cu mult
îmblânzitæ.
E destul, Doamne?, a întrebat el.
“Da. Acum trebuie sæ ajungi la inima lui, pentru ca el sæ facæ ce are de
fæcut.”
“Hai sæ ne întoarcem”, i-a spus Claudiu lui Matei.
Pe drumul de întoarcere, Claudiu l-a încurajat pe Matei sæ aleagæ sæ-L urmeze
pe Dumnezeu în locul firii sale pæmânteøti. Scopul alergærii fusese acela de a
scoate duhul ræu afaræ, pentru ca Matei sæ gândeascæ clar. S-au oprit øi s-au rugat
la Dumnezeu pentru puterea de a face binele. Au mai alergat un pic, dar de data
aceasta Matei a alergat de bunæ voie alæturi de Claudiu. A ales sæ coopereze cu
Claudiu øi øi-a supus voinﬂa, alegând sæ facæ binele. Când au ajuns acasæ, Matei
cel Mânios era extenuat.
Matei cel Mânios se supune
Claudiu Comunicativul l-a încurajat: “Ei bine, nu trebuie sæ-ﬂi spun eu ce
trebuie sæ faci acum. Trebuie sæ faci doar ce îﬂi spune Dumnezeu chiar acum – nu
te opune lui Dumnezeu.”
La început, Matei a fost neliniøtit, apoi confuz øi apoi supærat pe Claudiu.
Dar în loc sæ permitæ acestor sentimente sæ preia controlul, a ales sæ vinæ la
Dumnezeu. Doamne, ce vrei sæ fac?
Conøtiinﬂa lui l-a îmboldit sæ-øi cearæ scuze. Matei cel Mânios s-a dus atunci
direct la mama lui. A îngenuncheat în faﬂa ei, a privit-o în ochi øi i-a zis: “Îmi
pare ræu, mamæ. M-am înøelat cumplit. Prin harul lui Dumnezeu, niciodatæ nu o
sæ mai ridic mâna sæ te lovesc. Te rog sæ mæ ierﬂi. O sæ-mi fac treaba chiar acum
aøa cum ar fi trebuit sæ o fac încæ de mai devreme.”
Mama era mutæ de uimire. Nu-øi putea crede ochilor pacea pe care o vedea
în privirea lui atât de curând dupæ ce se læsase pradæ mâniei. Cu lacrimi de bucurie
curgându-i pe obraji, i-a reamintit într-un mod plæcut: “Te iert cu bucurie, fiule!
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Dar, pe lângæ treaba pe care trebuia sæ o faci, trebuie sæ freci øi aragazul cum
ﬂi-am spus – aøa e corect.”
Spre surpriza tuturor, Matei cel Mânios øi-a fæcut treaba cu bucurie øi
sârguinﬂæ, færæ sæ obiecteze. Fratele lui, privindu-l, L-a væzut pe Dumnezeu, nu
pe Satana, deﬂinând controlul asupra lui Matei øi a fost uimit. Când a terminat tot
ce avea de fæcut, Matei a venit la mama lui øi i-a spus: “Te rog, du-te øi verificæ
ce am fæcut sæ vezi dacæ trece de inspecﬂie.” Calm, Matei aøtepta ræspunsul mamei.
Îøi fæcuse bine treaba, øi cei doi s-au unit într-o îmbræﬂiøare care nu avea sæ
fie uitatæ niciodatæ. Atunci când Dumnezeu vine în inima furtunoasæ, aceasta se
supune – aøa cum Marea tulburatæ a Galileii s-a calmat la porunca lui Isus: “Taci,
fii liniøtitæ.”
Matei cel Mânios øtiuse dintotdeauna ce este bine, dar nu øtia cum sæ facæ ce
este bine în Hristos. De unul singur, eøuase în mod constant, dar, în urma acestei
experienﬂe, gustase harul. Era ceva diferit. Simﬂise harul transformator al lui
Dumnezeu lucrând la caracterul sæu – la gândurile øi sentimentele lui øi, astfel, la
reacﬂiile lui – pe mæsuræ ce cooperase. Trebuia sæ înveﬂe totuøi cæ a te preda o
datæ lui Dumnezeu nu înseamnæ cæ eøti predat Lui pentru totdeauna. Urma sæ se
confrunte cu vechile imbolduri din nou øi avea sæ aleagæ aceastæ nouæ cale în
mod repetat, înainte sæ-i fie schimbat caracterul pentru totdeauna.
Atunci când alegem sæ ne supunem øi sæ-I slujim lui Dumnezeu, El deschide
pentru noi zægazurile Lui de putere, pentru a ne ajuta sæ ne opunem înclinaﬂiilor
noastre fireøti. Cooperarea noastræ cu El Îi permite sæ îl detroneze pe Satana øi ne
curæﬂeascæ inimile de murdæria pæcatului. Atunci când Hristos vine în inimæ, Satana
øi mânia trebuie sæ plece. Atunci când nu facem niciun efort de a ne împotrivi
impulsurilor fireøti, intræm sub stæpânirea lui Satana øi ræmânem în robie.
E nevoie de hotærâre ca sæ cooperæm cu Dumnezeu pentru a scoate un suflet
din ghearele lui Satana? Lupta împotriva eului este cea mai mare luptæ atât pentru
pærinﬂi, cât øi pentru tineri. Este o bætælie umær la umær cu diavolul însuøi. Eøti
dispus(æ), sub cælæuzirea lui Dumnezeu, sæ faci orice ca tânærul tæu sæ
experimenteze o legæturæ vie cu Dumnezeu? Trebuie sæ luæm seama atent la vocea
Lui care ne cælæuzeøte. De unii singuri, nu ne putem mæsura cu Satana. Dar cu
Dumnezeu în calitate de General al nostru în acest ræzboi, succesul este al nostru
øi al tinerilor noøtri.
Dumnezeu vrea sæ ne scoatæ din slujba faraonului Egiptului øi din gropile de
noroi ale mâniei pentru a-I sluji Lui, nu gândurilor, sentimentelor, emoﬂiilor øi
reacﬂiilor noastre greøite. Pasiunile noastre nu trebuie sæ stæpâneascæ peste noi.
Atunci când Îl invitæm pe Dumnezeu în inimæ, auzim, credem øi alegem sæ gândim
gândurile Lui. Exersarea voinﬂei ne ajutæ sæ trecem de la a øti ce e bine la a face
ce e bine. E nevoie de o hotærâre fermæ de a-L urma pe El, în ciuda protestelor
firii noastre pæmânteøti. Dumnezeu ne întæreøte decizia aceasta.
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Sæ privim mai atent la acest exerciﬂiu al voinﬂei pentru a descoperi cum sæ
alegem, cum sæ ne predæm øi cum sæ vedem unde se dæ lupta øi unde nu.
Voinﬂa mea este …
Voinﬂa mea este pur øi simplu alegerea mea. Pe parcursul unei zile fac o
mulﬂime de alegeri. Aleg sæ-I slujesc lui Dumnezeu sau eului în aceastæ situaﬂie
particularæ? Aleg sæ fac voia lui Dumnezeu sau voia mea? Aleg sæ gândesc øi sæ
vorbesc aøa cum vrea El? Dumnezeu îmi cere sæ-mi folosesc voinﬂa pentru a-I
supune toate alegerile mele Lui. Voi renunﬂa la voia mea, pentru a o face pe a
Lui? A mæ supune cu tot cu voinﬂa mea implicæ douæ pærﬂi: mai întâi, aleg sæ fac
voia Lui, nu a mea. Apoi, acﬂionez în direcﬂia punerii în aplicare a acestei decizii.
Isus ne-a ilustrat acest lucru. El I-a spus Tatælui Sæu ceresc: “Facæ-se nu voia
Mea, ci a Ta.”* Când a înﬂeles care era voia Tatælui Sæu, s-a ridicat øi a mers la
Calvar. Ne-a arætat cum L-a læsat pe Dumnezeu la cârmæ. Tot aøa trebuie sæ fie øi
în cazul nostru. Isus Øi-a supus cu succes firea pæmânteascæ, depinzând de puterea
divinæ øi îndrumarea Tatælui Sæu øi apoi acﬂionând în consecinﬂæ. S-a încrezut în
Dumnezeu, nu în El Însuøi.
Øi noi trebuie sæ-I permitem lui Dumnezeu sæ lucreze, fiind dependenﬂi de
puterea Lui pentru a supune legea pæcatului din vieﬂile noastre. Cooperarea noastræ
face acest lucru posibil. Acesta este Calvarul nostru, unde eul moare. Când îmi
pæræsesc poziﬂia de propriu conducætor øi Îl las pe Dumnezeu sæ fie Pilotul meu,
se întâmplæ minuni exact aøa cum s-au întâmplat în cazul lui Matei.
Mai întâi, voinﬂa mea se supune împreunæ cu mintea mea realitæﬂii cæ
Dumnezeu deﬂine controlul în viaﬂa mea. Voi cæuta sæ cunosc voia Lui la începutul
fiecærei zile øi la fiecare pas pe care-l fac în acea zi. Când vine timpul sæ mæ
închin, sæ-mi fac treaba, sæ mænânc, sæ studiez sau sæ relaﬂionez cu cineva, eul
cautæ orice ocazie de a-øi relua poziﬂia de conducere. Am nevoie sæ-mi reafirm
continuu hotærârea ca Dumnezeu sæ fie Cel care deﬂine controlul spunând: “Facæ-se
nu voia mea, ci a Ta.” Prin aceste hotærâri pe care le iau, învæﬂ sæ filtrez tot ce
spun øi fac prin Hristos, înainte sæ spun øi sæ fac. Nehotærârea mæ lasæ chiar în
valea încercærii, unde trebuie sæ iau o decizie øi unde simt îndemnul lui Satana øi
îndemnul lui Hristos de a alege. Alegerea pe care o fac cu voinﬂa mea mæ poate
scoate din aceastæ vale a luptei decisive. Sæ alegem de partea lui Dumnezeu.
În al doilea rând, voinﬂa mea pune în practicæ alegerea pe care am luat-o. La
nivel intelectual, mæ hotæræsc sæ-L urmez pe Dumnezeu, dar dacæ nu fac paøi
concreﬂi în vederea acestui lucru, sunt încæ robit de practicile mele pæcætoase sau
greøite. Aici s-a întâmplat minunea schimbærii dispoziﬂiei în viaﬂa lui Matei cel
Mânios. Atunci când a cooperat ca sæ facæ binele (exersarea voinﬂei), Dumnezeu
a avut permisiunea lui de a veni în inima lui (emoﬂiile) ca sæ-l evacueze pe Faraonul
* Luca 22:42.
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Satana øi sæ-l salveze din robia mâniei. A-l avea pe Satana drept conducætor
înseamnæ sclavie. A-L avea pe Hristos drept conducætor înseamnæ libertate.
Voinﬂa mea nu este …
Voinﬂa mea nu este atât de puternicæ, încât sæ mæ ajute sæ mæ opresc singur
de la a face ræul. Matei cel Mânios a încercat sæ-øi controleze mânia prin puterea
voinﬂei omeneøti, dar nu a reuøit sæ o facæ. Era conøtient cæ nu deﬂine controlul
asupra situaﬂiei chiar atunci când cædea pradæ mâniei. A renunﬂat sæ mai încerce
sæ deﬂinæ controlul øi a dat vina pe mama lui. Satana îi insufla în minte aceste
gânduri øi sentimente de indignare la adresa ei, iar el, de obicei, le accepta. Credea
cæ, dacæ ar putea sæ o controleze pe mama lui, nu s-ar mai înfuria. Nu øtia cum
poate Hristos sæ întæreascæ voinﬂa sa omeneascæ. Aøa cæ ræmânea în continuare
sub sclavia reacﬂiilor mânioase la adresa ei. Nu trebuie sæ ræmânem aøa, atunci
când înﬂelegem cum poate acﬂiona corect voinﬂa noastræ întæritæ de Dumnezeu.
Ca sæ se producæ adeværata predare øi întærire a voinﬂei mele în Isus, e nevoie
sæ-mi potrivesc urechea pe frecvenﬂa cerului, ca sæ cunosc voia Stæpânului meu.
E nevoie sæ-L aleg pe Dumnezeu sæ-mi fie Stæpân øi, apoi, sæ cooperez cu El la
orice îmi spune sæ fac.
Dumnezeu vrea ca noi sæ renunﬂæm la vechile cæi, când îl urmam pe Satana,
øi sæ-L urmæm pe El în schimb, cæpætând træsæturile Sale de caracter. Sæ facem
exact opusul a ceea ce suntem obiønuiﬂi sæ facem. De exemplu, în loc sæ cedæm
mâniei, ne supunem lui Dumnezeu, care deﬂine controlul asupra noastræ, øi
devenim astfel chibzuiﬂi øi paønici. Putem alege sæ fim fericiﬂi atunci când suntem
tentaﬂi sæ fim triøti. Putem alege sæ fim plini de speranﬂæ în loc sæ fim plini de
disperare. O transformare durabilæ se poate realiza numai în Hristos, nu separat
de El. Cu timpul, repetând acest proces de a alege øi a face, Hristos din inima
mea nu numai cæ îl limiteazæ, dar în cele din urmæ, îl dæ afaræ din inimæ pe Satana
øi lipsa de speranﬂæ pe care o aduce el. Puﬂin câte puﬂin, alegere cu alegere, noi
luæm decizia sæ facem voia lui Dumnezeu pânæ când nicio coardæ dinæuntrul
nostru nu mai rezoneazæ la vechile cæi. Expulzarea pæcatului este un act al
sufletului. Aceasta este exersarea corectæ a voinﬂei. Dumnezeu a spus cæ noi ar
trebui sæ fim împlinitori ai Cuvântului, nu doar ascultætori. Continuaﬂi sæ Îi daﬂi
impulsurile rele lui Dumnezeu øi sæ faceﬂi binele, pânæ când, prin puterea divinæ
care însoﬂeøte eforturile noastre omeneøti, ræul dispare. În acest fel, Dumnezeu
re-creeazæ caracterul Lui în noi.
Exersarea voinﬂei nu înseamnæ a împinge undeva în spate lipsa de speranﬂæ øi
a pretinde cæ sunt bucuros, în timp ce tristeﬂea mæ tortureazæ pe dinæuntru. Aceasta
nu este exersarea voinﬂei care va aduce succesul øi transformarea caracterului.
Acesta este umanism – sæ încerc sæ fac tot ce spune Dumnezeu prin puterea mea
omeneascæ.
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Noi trebuie sæ ne supunem gândurile, sentimentele øi pasiunile noastre greøite
lui Dumnezeu, pentru ca El sæ le supunæ. Voinﬂa mea trebuie sæ-I fie supusæ lui
Dumnezeu øi trebuie sæ-L las pe El sæ eradice ræul, în timp ce cooperez cu El ca
sæ fac orice îmi spune El sæ fac, în concordanﬂæ cu al Sæu Cuvânt.* Voinﬂa mea
nu înseamnæ sæ mæ lupt cu pæcatul, ci sæ i-L predau lui Dumnezeu øi sæ mæ lupt sæ
cred øi sæ-L urmez pe El prin credinﬂæ, øi nu prin vedere.
În Iacov 4:7, tabloul este clar. Noi trebuie sæ ne supunem lui Dumnezeu,
apoi trebuie sæ ne împotrivim diavolului, iar el va fugi de la noi. Supunerea voinﬂei
øi cæilor mele lui Dumnezeu este primul pas, iar împotrivirea, prin puterea Lui
divinæ, care este suficientæ pentru a eradica pæcatul, este al doilea pas. Când mæ
împotrivesc prin puterea lui Hristos, diavolul trebuie sæ plece, pentru cæ am ales
de bunæ voie sæ-L urmez pe Dumnezeu, iar Dumnezeu este mai puternic decât
Satana.
Sunt capabil sæ ascult prin puterea lui Hristos care locuieøte în inima mea,
alegând sæ-L las pe El sæ fie Domnul vieﬂii mele aici øi acum. Iar cooperarea mea
dovedeøte cæ alegerea a fost de bunæ voie, nu silitæ. E un concept simplu, nu-i
aøa? Psalmii 55:19 spune: “Cæci în ei nu este nici o nædejde de schimbare, øi [ca
dovadæ] nu se tem de [nu-L cunosc pe] Dumnezeu.” Dacæ ne exercitæm voinﬂa în
mod corect, vom avea mintea (gândurile), inima (emoﬂiile) øi obiceiurile
transformate întocmai ca Matei cel Mânios.
Faraonul fricii vs. Dumnezeul libertæﬂii
Felix Fricosul avea 17 ani øi îi era fricæ de întuneric. De fapt, nu se mai
aventurase în întuneric din copilærie, de teama a “ceva” necunoscut. El øi pærinﬂii
lui au venit în vizitæ pe la noi, iar problema a ieøit curând la ivealæ. Am discutat
cu pærinﬂii lui øi, împreunæ cu Dumnezeu, am pus la punct un plan pentru a-l
ajuta pe acest tânær sæ-øi învingæ teama majoræ – frica de întuneric.
“Felix, vrei sæ scapi de frica ta de întuneric?”
“O, da, foarte mult. Dar nu am cunoscut nicio persoanæ care sæ obﬂinæ victoria
într-o situaﬂie atât de gravæ ca a mea. Trebuie sæ stau înæuntru, altfel mai mult ca
sigur cæ îmi va sta inima în loc sau voi fi mâncat de cine øtie ce creaturæ sælbaticæ
fioroasæ. Pærinﬂii mei par sæ creadæ cæ mæ puteﬂi ajuta.”
“Satana vrea ca tu sæ crezi aceastæ minciunæ, ca sæ te menﬂinæ în robia lui. El
este un Faraon puternic, care te constrânge øi râde plin de încântare de tulburarea
ta. El îﬂi stârneøte sentimentele acestea hrænindu-te cu gânduri neadeværate, iar tu
îl crezi. Dar Dumnezeu a venit sæ te scape de obligaﬂia de a te supune acestei
temeri.”
“Da, o, da! Am simﬂit cæ frica asta nu e de la Dumnezeu. Dar cum pot sæ mæ
schimb?”
* Isaia 8:20.
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“Dumnezeu vorbeøte øi El, dar vocea Lui este una înceatæ. El vorbeøte
conøtiinﬂei tale prin impresii. Vorbeøte raﬂiunii tale prin Cuvântul Sæu, spunându-ﬂi
cæ nu trebuie sæ te temi. Dumnezeu nu îﬂi trezeøte emoﬂiile aøa cum o face Satana.
El vrea o supunere de bunæ voie. Ca sæ te elibereze din aceastæ sclavie, El te
invitæ sæ vii la El, sæ crezi Cuvântul Sæu øi sæ-L urmezi. Nu are de ce sæ-ﬂi fie fricæ
cu El alæturi de tine. Dumnezeu vrea sæ te încrezi în El, în loc sæ laøi ca teama sæ
te domine.”
“Dar nu øtiu când aud vocea lui Dumnezeu.” Am pornit cu toﬂii o discuﬂie vie
despre cum sæ cunoøti vocea lui Dumnezeu.
“Voinﬂa ta este puterea care dominæ în firea ta. Voinﬂa nu este gust sau
înclinaﬂie, ea este puterea de decizie care poate lucra în tine ca sæ te elibereze.
Dumnezeu spune cæ nu trebuie sæ mai crezi sau sæ te mai supui acelor emoﬂii
false. Trebuie sæ-I predai voinﬂa lui Isus. Când faci acest lucru, Dumnezeu preia
imediat controlul asupra gândurilor øi sentimentelor tale greøite øi le purificæ
pentru tine. Sub controlul Duhului lui Hristos, aceste emoﬂii øi sentimente greøite,
øi chiar øi gândurile tale, Îi vor fi supuse Lui. Tu nu-ﬂi poﬂi controla sentimentele
de teamæ, dar Dumnezeu poate, atunci când îﬂi predai voinﬂa Lui.”
“Cum face El acest lucru?”
“Pæi, hai sæ vedem practic cum face asta. Vreau sæ mergi în beciul nostru
întunecos; lasæ lumina stinsæ. O sæ închid uøa øi o sæ vedem ce se întâmplæ.”
“E înfricoøætor! Eøti siguræ cæ sunt în siguranﬂæ?”
Am discutat despre cât de în siguranﬂæ era. Nu puteau intra acolo animale
sælbatice. Pærinﬂii lui erau de faﬂæ. El trebuia sæ aleagæ sæ-I dea lui Dumnezeu
temerile øi emoﬂiile lui greøite øi sæ vadæ ce va face El cu ele. Aøa cæ Felix a tras
adânc aer în piept øi a coborât în beci, iar noi am închis clapa.
“Mi-e fricæ”, a strigat Felix Fricosul în momentul în care întunericul l-a
cuprins.
“Strigæ la Dumnezeu. Întreabæ-L ce vrea sæ gândeøti în locul fricii”, i-am
ræspuns eu.
“ ‘Dragostea desævârøitæ izgoneøte frica’”, a strigat Felix tare. “Doamne,
salveazæ-mæ acum. Sunt al Tæu, nu al lui Satana. Nu sunt în posesia fricii, ci a Ta.
Isus este chiar aici cu mine; nu sunt singur; nu mi-e fricæ.” Apoi a tæcut.
Ne-am bucurat când am væzut cæ Felix aøteaptæ tæcut în întuneric. Apoi, ne-a
povestit mai târziu, frica a crescut din nou în el øi din nou øi-a exercitat voinﬂa.
“Doamne, sunt al Tæu, nu al lui Satana. Vreau sæ ies de sub biciul fricii cu care
Faraon stæpâneøte peste mine, ca sæ Îﬂi slujesc ﬁie, Doamne. Nu mai sunt al lui
Satana. Sunt copilul Tæu. Da, mæ încred în Tine, Doamne.”
“Sæ faci voia lui Dumnezeu împotriva impulsurilor fireøti de a te teme –
aceasta înseamnæ credinﬂæ. Împotriveøte-te amintirii eøecurilor tale anterioare”,
l-am încurajat. “Împotriveøte-te înclinaﬂiilor tale, care sunt atât de imposibile
acum. Toate sunt niøte minciuni.”
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“Sunt în regulæ”, a ræspuns el. “Nu mai e aøa de ræu.” A mai trecut o vreme,
apoi a spus: “Iar vine frica.”
“Uneori, o sæ te simﬂi ca paraliticul cæruia Isus i-a spus sæ se scoalæ øi sæ
umble. Nu te încrede în sentimentele øi emoﬂiile tale greøite. Alege sæ te încrezi
în Dumnezeu øi sæ umbli. Orice îﬂi spune El, fæ, Felix. Suntem cu toﬂii alæturi de
tine.”
“Când umblu alæturi de Domnul, nu trebuie sæ mæ tem. Îﬂi dau temerile mele
ﬁie. Vreau sæ umblu, ca paraliticul”, a ræspuns Felix Fricosul, cooperând cu aceste
gânduri noi.
Au trecut cinci minute – care i s-au pærut o veønicie. A început sæ cânte
“Cred în Domnul Isus” øi au mai trecut cinci minute pânæ când a cerut sæ fie læsat
sæ iasæ. Am deschis clapa imediat øi l-am primit cu cælduræ øi dragoste la luminæ.
“Te-ai descurcat bine. Ce s-a întâmplat?” Øi Felix Fricosul a revæzut în minte
lupta pe care a dus-o øi eforturile lui de a ræmâne de partea Domnului. “Chiar
funcﬂioneazæ”, a exclamat el. “Oau!”
“Temerile mele au ieøit la ivealæ când am ræmas prima datæ în întuneric”,
ne-a povestit el. “Am ales sæ cooperez cu Dumnezeu, øi ele au scæzut vizibil. Am
început sæ mæ gândesc la ele, øi atunci bætælia s-a încrâncenat. M-am întors la
ascultarea de Dumnezeu din nou, alegând sæ resping acele emoﬂii. Cred cæ am
eøuat atunci când am cedat.”
“Nu, deloc! Ai rezistat zece minute în întuneric! E bine! Felix, n-ai murit øi
nici n-ai fost mâncat de animale sælbatice. Nu dovedeøte aceasta cæ acele gânduri
sunt niøte minciuni?”
“Pæi, da, o dovedeøte”, øi-a dat el seama. “Am fost ca paraliticul de la
scældætoarea din Betesda, cæruia i s-a spus sæ meargæ. M-am putut identifica în
mod clar cu el. Mi-a fost greu sæ fac asta!”
“Dar primul pas bun în ieøirea din Egipt este sæ-l înfrunﬂi pe Faraon, care
spune cæ nu o sæ-ﬂi dea drumul. Ai învæﬂat ce înseamnæ sæ auzi øi sæ recunoøti
vocea lui Dumnezeu øi ai experimentat schimbarea pe care Dumnezeu a realizat-o
înæuntrul tæu la nivelul gândurilor øi al sentimentelor.”
Am discutat în continuare principiile exercitærii voinﬂei. Pe mæsuræ ce voinﬂa
noastræ – alegerea noastræ de a-L urma pe Dumnezeu – coopereazæ cu voinﬂa lui
Dumnezeu, ea devine omnipotentæ. De ce? Deoarece acest lucru ne leagæ de
Dumnezeu, care este mult mai puternic decât oricare dintre temerile, obiceiurile
rele sau gândurile neadeværate ale lui Satana.
“Atunci, Dumnezeu chiar m-a ajutat!”, a exclamat Felix Fricosul.
În acea searæ, Dumnezeu a mai repurtat o victorie asupra faraonului fricii, ca
sæ-i ofere lui Felix Fricosul ocazia sæ câøtige øi mai multæ libertate. “Felix, ai de
dus gunoiul la tomberon. Ia-l pe Isus cu tine øi înfruntæ-ﬂi temerile. Noi vom sta
pe verandæ øi te vom privi tot timpul.”
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Felix Fricosul a plecat, alergând foarte repede prin întuneric, de la cabanæ la
seræ. Pentru un moment, nu l-am mai væzut, dar apoi a venit alergând cât îl ﬂineau
puterile spre casæ. Dupæ câteva astfel de experienﬂe în seri succesive, temerile lui
au scæzut vizibil. Învæﬂa cum sæ strige la Dumnezeu sæ-l protejeze øi cum sæ se
încreadæ în Dumnezeu cæ-l va proteja. “Aceste temeri sunt gânduri mincinoase.
Le pot respinge. Dumnezeu va avea grijæ de mine”, îøi tot repeta sieøi. A adunat
texte din Biblie pe care sæ le memoreze, texte care îi spuneau adeværul. O credinﬂæ
mai mare a adus o libertate mai mare.
“Felix, vrei sæ mergi în garaj øi sæ-mi mai aduci o gæleatæ de ovæz? E întuneric
acolo, aøa cæ ia-ﬂi o lanternæ ca sæ poﬂi vedea.”
Din nou øi din nou, se confrunta cu teama lui în felurite moduri. Faraon i-a
læsat pe Moise øi pe copiii lui Israel sæ plece de prima datæ? Va læsa Satana sæ-i
scape din mânæ copiii noøtri la prima noastræ cerere, corectare sau exersare a
voinﬂei? Nu! Atunci haideﬂi sæ nu obosim în facerea de bine. Perseveraﬂi, øtiind
cæ Dumnezeu este cu voi. Faraonul eului este problema lui Dumnezeu, nu a
voastræ. Daﬂi-I obiceiurile øi gândurile rele lui Dumnezeu, pânæ când dispar øi nu
mai gæsesc în voi nicio coardæ care sæ rezoneze la ele. Aceasta a fæcut Felix. S-a
dus în garaj, alegând sæ închidæ lanterna, în timp ce respingea gândurile mincinoase
ale lui Satana øi striga la Dumnezeu. Spre bucuria lui, temerile s-au diminuat.
Într-o bunæ zi, a obﬂinut victoria. Lui Felix Fricosul îi plæcea sæ se joace de-a
v-aﬂi ascunselea. Aøa cæ am hotærât sæ jucæm de-a v-aﬂi ascunselea în întuneric.
Lui Felix i s-a dat posibilitatea sæ aleagæ sæ foloseascæ lanterna, dar s-a hotærât de
unul singur sæ o închidæ øi sæ se ascundæ în întuneric. Începea sæ devinæ distractiv.
Teama l-a cuprins doar de câteva ori. De fiecare datæ, I-a dat temerile sale lui
Dumnezeu, care le-a supus rapid. Când ne ascundeam noi în tæcere, am auzit o
haitæ de coioﬂi urlând în depærtare. Pæreau sæ urmæreascæ ceva øi s-au apropiat din
ce în ce mai mult de locul unde eram noi. Am aøteptat cu toﬂii plini de bucurie.
“Acolo, uite, acolo, vedeﬂi cei trei coioﬂi?” Graﬂioasele creaturi au ieøit din
umbræ în lumina lunii. Le-am admirat cu toﬂii în tæcere – chiar øi Felix Neînfricatul.
În inima lui, teama nu a mai gæsit nicio coardæ care sæ rezoneze, pentru cæ el øtia
cæ poate avea încredere cæ Dumnezeu îl va menﬂine în siguranﬂæ øi cæ, în pædure,
nu era niciun animal sælbatic pe care Dumnezeu sæ nu-l poatæ controla. Cum s-au
întâmplat lucrurile în cazul lui Felix, care acum era eliberat de temerile sale, tot
aøa se pot întâmpla øi în cazul tæu. “Sæ væ întæriﬂi în putere, prin Duhul Lui, în
omul dinæuntru.”*
“Cæci armele cu care ne luptæm noi nu sunt supuse firii pæmânteøti, ci sunt
puternice, întærite de Dumnezeu ca sæ surpe întæriturile. Noi ræsturnæm izvodirile
minﬂii øi orice înælﬂime care se ridicæ împotriva cunoøtinﬂei lui Dumnezeu; øi
orice gând îl facem rob ascultærii de Hristos.”†
* Efeseni 3:16.
† 2 Corinteni 10:4,5.
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ÎMBRÆﬁIØARE PENTRU CEI SINGURI
UN CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU MAMELE SINGURE
Mame, fie cæ sunteﬂi divorﬂate sau cæsætorite, trebuie sæ ne luptæm lupta cea
bunæ a credinﬂei ca sæ-i aøezæm pe tinerii noøtri de partea lui Dumnezeu – sæ
ducem lupta la nivelul gândurilor øi sentimentelor, sæ-L læsæm pe Dumnezeu sæ
Se întroneze acolo, ca sæ putem gândi gândurile Lui, sæ simﬂim sentimentele Lui
øi sæ facem voia Lui. Aceasta este cærarea cea siguræ pe care Dumnezeu o foloseøte
pentru a-l alunga pe Satana din inima noastræ. Noi Îl invitæm pe Isus înæuntru øi
ne exercitæm voinﬂa din nou øi din nou pentru a alege ca Dumnezeu sæ locuiascæ
în noi în locul lui Faraon. Într-adevær, dragostea desævârøitæ izgoneøte orice fel
de fricæ. Dumnezeu øtie cum sæ ne ducæ, pas cu pas, din Egipt în ﬁara Canaanului.
Greutæﬂile pe care le întâmpini, încercærile tale unice, defectele tale unice de
caracter nu-L sperie pe Dumnezeu. El te invitæ sæ vii la El, sæ-L iei de mânæ øi
sæ-L laøi sæ te ducæ în ﬁara Promisæ. El poate sæ se lupte cu succes cu orice
temere ai avea, dacæ te încrezi în El øi-L urmezi. Nu te poﬂi schimba færæ El.
Dumnezeu øtie acest lucru øi de aceea te cheamæ sæ vii la El, ca sæ capeﬂi
înﬂelepciunea Lui, puterea Lui øi prezenﬂa Lui care te va ajuta.
Dumnezeu a fæcut legæmânt cu israeliﬂii cæ El va fi Dumnezeul lor, iar ei vor
fi poporul Lui. Cu Dumnezeu ca Împærat al lor, nu trebuiau sæ fie sub stæpânirea
niciunui faraon sau rege omenesc. Dumnezeu i-a eliberat din sclavie. El vrea ca,
astæzi, copiii Lui sæ se afle în grija Lui specialæ øi sub autoritatea Lui. Dumnezeu
ne promite cæ, dacæ vom asculta vocea Lui, ne va duce în ﬁara Canaanului. Nu
existæ niciun obicei, nicio tendinﬂæ ereditaræ sau cultivatæ care sæ ne poatæ ﬂine
robi, dacæ ne prindem de mâna lui Hristos øi Îl urmæm afaræ din ﬂinutul pæcatului,
al eului sau al lui Satana.
Mame, noi îi educæm pe tinerii noøtri ca sæ-l înfrunte pe faraonul fricii, al
mâniei sau al patimii øi sæ nu ræmânæ în sclavie în Egipt. Eliberaﬂi-i pe tinerii
voøtri ca sæ-I slujeascæ lui
Dumnezeu, folosindu-øi
corect voinﬂa.*
Fundaﬂia de piatræ
fæcutæ de Matthew,
la 19 ani, øi
Andrew, la 17ani.
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* Iosua 1:5.

Capitolul 17
EXERSAREA ARIPILOR
V-am purtat pe aripi de vultur øi v-am adus aici la Mine. – Exod 19:4
Doi vulturi tineri cercetau vastul orizont de pe marginea cuibului lor, sus pe
un pisc stâncos. Unul dintre ei i-a spus celuilalt: “Vreau sæ zbor spre lumi
necunoscute. Vreau libertatea sæ fac ce vreau, færæ ca cineva sæ-mi spunæ ce sæ
fac. Vreau sæ-mi træiesc viaﬂa în felul meu.”
Fratele lui i-a ræspuns: “Eu vreau sæ-l urmez pe tatæl nostru credincios. L-am
væzut zburând cu succes øi vreau sæ zbor în felul lui. Vreau sæ fiu ca el.”
Primul pui de vultur øi-a întins aripile øi s-a lansat încrezætor din cuib.
Tatæl-vultur s-a oferit sæ-l ajute, dar puiul l-a ignorat. Era încântat de vântul care-i
trecea printre pene øi vira când la dreapta, când la stânga. Jubila: “Da! Asta
înseamnæ sæ zbori cu adeværat!” Dar ce nu remarcase el era cæ se îndrepta în jos.
El credea cæ zboaræ, când, în realitate, era în cædere liberæ. Prea târziu a væzut
pæmântul care venea repede spre el øi s-a PRÆBUØIT – a aterizat pe un morman
de pæmânt. Din nefericire, acest tablou reprezintæ viaﬂa multor tineri de astæzi –
independenﬂi de Dumnezeu, Creatorul lor, ei se îndreaptæ în cædere liberæ spre
moarte veønicæ.
Al doilea pui de vultur a aøteptat încrezætor. A ascultat cu atenﬂie ca sæ distingæ
vocea tatælui sæu de celelalte voci din jurul sæu øi, când l-a auzit pe tatæl sæu
spunându-i sæ saræ, s-a lansat din cuib. Øi el a fost încântat de vântul care-i trecea
prin pene. Îl urmærea pe tatæl lui cu atenﬂie, asculta instrucﬂiunile lui øi îi imita
miøcærile. Dintr-o datæ, a væzut pæmântul venind cu repeziciune spre el. Dar,
înainte sæ se præbuøeascæ, tatæl lui s-a repezit sub el øi l-a purtat pe spatele lui în
siguranﬂæ la cuibul din înaltul muntelui. Puiul de vultur a repetat aceastæ experienﬂæ
din nou øi din nou, cæpætând putere, pânæ când a învæﬂat sæ zboare bine. Aceastæ
experienﬂæ este a acelor tineri care se încred în Isus øi-L urmeazæ. Adeværatul
“zbor” spiritual øi speranﬂa vieﬂii veønice nu se gæsesc decât în Hristos.
“Zborul” spiritual le este oferit atât pærinﬂilor, cât øi tinerilor. Væ antrenaﬂi
aripile sub cælæuzirea lui Isus?
Cædere liberæ
Norel cel Nepæsætor, în vârstæ de 18 ani, øi-a târât picioarele agale spre tejghea,
ca sæ încaseze banii de la un client. Pærul îi atârna în mænunchiuri de cârlionﬂi
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peste ochi. Øi l-a dat la o parte ca sæ examineze bonul, dar pærul i-a cæzut din nou
peste ochi. Nu-i nimic! Era obiønuit sæ se uite printre øuviﬂele de pær.
“Te supæræ pærul, fiule?”, a întrebat clientul, care era cam bætrâior.
“Nu, îmi place aøa cum este”, a insistat Norel, punându-øi pe cap un fes din
tricot în dungi galbene øi verzi, ca sæ-øi ascundæ pletele dezordonate.
“Cunosc un frizer care te-ar putea ajuta”, l-a necæjit în continuare bætrânul.
“Nu, mulﬂumesc.”
“Deci îﬂi place pærul tæu aøa cum este?”, a insistat bætrânul. Vedeﬂi, dvs.,
acest bærbat îl cunoøtea pe Norel de pe vremea când pærul øi hainele îi erau îngrijite.
Voia sæ înﬂeleagæ ce produsese acea schimbare. De ce voia Norel sæ arate atât de
neîngrijit?
“Da, chiar îmi place, fi’n’cæ e uøor de îngrijit. Îl spæl, îl øterg cu prosopul,
îmi trec degetele prin el øi gata. Mæ scol de dimineaﬂæ øi nu trebuie sæ-i fac nimic,
dacæ nu vreau asta. Nu-mi place sæ trebuiascæ sæ îl pieptæn.”
“Mie îmi plæcea mai mult aøa cum îl aveai înainte. Acum aræﬂi atât de … de
… nedemn de încredere.”
“Ei bine, pærinﬂii mei mi-au spus cæ sunt major øi, deci, pot decide singur în
dreptul meu. S-au luptat cu mine ani de zile ca sæ port pærul tuns scurt, øi eu, de
nevoie, m-am supus. Dar acum træiesc în felul meu.”
“Øi Dumnezeu ce crede despre pærul tæu?”
“Ææ, nu øtiu. Probabil cæ nu-I place. Dar acum sunt major øi fac lucrurile în
felul meu. Øi tatæl meu a purtat pærul lung când era de vârsta mea. Vreau øi eu
sæ-mi fac de cap. Probabil cæ, în curând, o sæ mi-l tai oricum.”
Ce nu e în regulæ cu tabloul acesta?
Îøi exerseazæ Norel cel Nepæsætor aripile deciziei? Da. Totuøi, este vreo
problemæ cu asta? Eu cred cæ este. Tunsoarea lui Norel cel Nepæsætor este
simptomul unei probleme mai profunde – problemæ care exista chiar øi atunci
când avea pærul tuns øi îngrijit. El e ca primul pui de vultur – vrea sæ zboare de
unul singur, færæ sæ-i pese de cælæuzirea Tatælui ceresc. El se închinæ øi se înclinæ
în faﬂa a ceea ce vrea el – nu ce vrea Dumnezeu. În ecuaﬂia luærii de decizii,
Dumnezeu nu existæ pentru el.
A-i acorda eului mânæ liberæ este foarte periculos. Un lucru duce la altul:
anturaje corupætoare; lecturi, muzicæ øi distraﬂii depravate; îmbræcæminte
scandaloasæ; vicii care distrug sænætatea, cum ar fi alcoolul, tutunul, drogurile; øi
imoralitatea. Unii tineri pot sæ nu devinæ corupﬂi în exterior, dar zborul lor
independent îi poartæ spre atitudini egoiste, prietenii rele, cedarea în faﬂa presiunii
grupului, læcomie sau disperare. Ei refuzæ sæ recunoascæ aceøti paøi care conduc
la îndepærtarea de Dumnezeu, prin ascultarea doar de “Ce-aø vrea eu sæ fac?”. A
te obiønui sæ fii nepæsætor, sæ nu te hotæræøti pentru Dumnezeu øi sæ faci ce îﬂi
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vine sæ faci în mod natural sau ce este foarte interesant este un lucru dezastruos.
În plus, dacæ Norel cel Nepæsætor se hotæræøte într-o zi sæ se întoarcæ la Dumnezeu,
câte cicatrice vor ræmâne?
Vedeﬂi cât de mult ræu le facem tinerilor noøtri nepredându-le lecﬂii de zbor
spiritual, astfel încât sæ cunoascæ diferenﬂa dintre adeværatul zbor øi cæderea liberæ?
Înﬂelegeﬂi importanﬂa lucrærii de a-i educa sæ recunoascæ vocea lui Isus care-i
cælæuzeøte øi sæ aleagæ sæ-I slujeascæ lui Dumnezeu în toate lucrurile mærunte din
viaﬂa lor – inclusiv prin tunsoarea lor? Recunoaøteﬂi nevoia de a le întæri aripile
deciziei în cadrul caracterului integru al lui Dumnezeu?
Nu e un lucru sigur sæ îﬂi faci de cap – mai ales în anii tinereﬂii. Ce a câøtigat
Samson din faptul cæ øi-a fæcut de cap? Dar tinerii care øi-au bætut joc de Elisei?
Sau gândiﬂi-væ la Saul. Toﬂi aceøti tineri au crezut cæ vor câøtiga ceva – mæcar
puﬂinæ distracﬂie – dacæ îøi vor face de cap øi cæ, pe urmæ, se vor liniøti øi vor duce
o viaﬂæ cinstitæ. Dar distracﬂia lor a jucat un rol important în determinarea direcﬂiei
pe care a urmat-o viaﬂa lor øi, în cele din urmæ, a destinului lor.
Ce au câøtigat Adam øi Eva din faptul cæ au fæcut øi ei lucrurile “în felul lor”
în Grædina Edenului? A avut de câøtigat Iuda de pe urma faptului cæ a vrut sæ
facæ lucrurile în felul lui, urmærind câøtigul financiar, øi L-a vândut pe Isus, fiind
condus de eul sæu, nu de Dumnezeu? A avut de câøtigat regele Saul din faptul cæ
s-a considerat mare øi tare, luând rolul preotului, færæ sæ-l aøtepte pe profetul
Samuel, aøa cum îi spusese Dumnezeu? Aceøti paøi de independenﬂæ faﬂæ de
Dumnezeu – aceiaøi paøi pe care i-a fæcut øi Satana în ceruri – l-au transformat pe
Saul într-un rege ræu. Fiecare dintre noi trebuie sæ ræspundæ la aceastæ întrebare:
Cine are controlul vieﬂii mele? O sæ-L las pe Dumnezeu sæ mæ cælæuzeascæ în
alegerea tunsorii, a îmbræcæmintei øi a conduitei mele?
Fiecare tânær îøi va hotærî propriul destin. Fiecare tânær îøi exerseazæ aripile
øi va reuøi sæ zboare. Dacæ nu îi ajutæm sæ înveﬂe sæ zboare în Hristos, învingând
puterea firii pæmânteøti, forﬂa de gravitaﬂie a eului îi va atrage spre dezastrul care
îi aøteaptæ pe stâncile de jos. Putem sæ stæm mulﬂumiﬂi pe margine øi sæ privim
cum se întâmplæ acest lucru? Nu! Nu! De o mie de ori NU!
Pe cine îl lasæ inima sæ stea øi sæ priveascæ?
E trist, dar educarea lui Norel cel Nepæsætor în privinﬂa obiceiurilor bune a
fost doar exterioaræ. Ce vreau sæ spun? Norel fusese de acord cu alegerea pærinﬂilor
sæi în ce priveøte tunsoarea lui doar pentru cæ ei au adus argumente mai puternice
sau l-au fæcut sæ se simtæ vinovat sau l-au forﬂat pur øi simplu sæ le îndeplineascæ
dorinﬂele, pentru cæ ei erau mai mari decât el. Dorinﬂa inimii lui øi opinia lui se
opuneau însæ ascultærii la care era forﬂat! Dominaﬂia fizicæ øi emoﬂionalæ nu poate
produce decât cel mult o supunere exterioaræ, care nu are valoare aproape deloc.
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Lui Norel cel Nepæsætor îi lipsea disciplina interioaræ. Nu învæﬂase sæ
recunoascæ vocea lui Dumnezeu care îi vorbea sufletului sæu øi sæ se supunæ
voinﬂei lui Dumnezeu! Nu cæutase sæ cunoascæ voia lui Dumnezeu cu privire la
tunsoarea sa. Dumnezeu spune: “Dar toate sæ se facæ în chip cuviincios øi cu
rânduialæ.”* Lui Dumnezeu Îi pasæ de orice detaliu din viaﬂa noastræ. El vrea
tineri îngrijiﬂi, cinstiﬂi, care sæ Îl reprezinte prin gândurile, cuvintele øi faptele lor.
El vrea ca aparenﬂa lor exterioaræ sæ reflecte ordinea interioaræ din inimile lor.
Din pæcate, Norel cel Nepæsætor reprezintæ tinerii rebeli de astæzi conduøi de eul
lor, care Îl exclud pe Dumnezeu din deciziile vieﬂii lor! Ei nu cautæ sæ cunoascæ
voia Domnului sau sæ-L urmeze; ei cautæ un alt stæpân – eul; aceøtia sunt, sub o
altæ formæ, conduøi de Satana.
Cæile lui Dumnezeu sunt cu mult mai bune. El este Instructorul de zbor al
tinerilor øi, pe mæsuræ ce Îl cautæ, Îl ascultæ øi coopereazæ cu El, ei træiesc experienﬂa
de a fi purtaﬂi de El pe aripi de vultur pentru a-i aduce la El pentru sfat, decizie cu
decizie. Fiecare încercare prin care trec, fiecare dificultate pe care o întâlnesc øi
fiecare decizie pe care trebuie sæ o ia sunt ocazii de a veni la El, de a-I cunoaøte
voia øi de a reacﬂiona aøa cum îi conduce El. El este acolo, chemându-i pe tineri
atât sæ cunoascæ voia Lui, cât øi sæ-i întæreascæ sæ træiascæ aceastæ voie a Lui din
toatæ inima. Pentru a cæpæta aceastæ experienﬂæ e nevoie de mult exerciﬂiu.
Nu renunﬂa!
Exerciﬂiul fizic pentru putere, sænætate øi pentru a aræta bine necesitæ mult
efort! Exerciﬂiul spiritual pentru tærie de caracter, pentru a fi condus de Dumnezeu,
nu de eu, øi pentru a fi puternic din punct de vedere moral atunci când te confrunﬂi
cu ispita necesitæ la fel de mult efort! Amândouæ necesitæ din partea noastræ
concentrare, hotærâre, determinare øi cooperare.
Ca sæ-ﬂi întæreøti muøchii, începi cu greutæﬂi mici øi treci apoi la unele din ce
în ce mai mari. Pe mæsuræ ce muøchii capætæ putere prin exerciﬂiu, pot sæ suporte
stresul produs de greutæﬂile mai mari færæ sæ oboseascæ sau sæ fie lezaﬂi. Aøa este
øi cu exersarea aripilor zborului spiritual. Dacæ vrei sæ devii puternic în a face
binele, øi nu ræul, în a-L urma pe Hristos, øi nu eul, în a cæuta sæ faci voia lui
Dumnezeu, øi nu numai voia ta, poﬂi realiza cel mai bine lucrul acesta începând
cu “greutæﬂi” mici – mici decizii de a-L urma pe Dumnezeu. Acestea Îi dau
permisiunea de a-ﬂi conduce paøii. Vei cæpæta experienﬂæ în a-I permite lui
Dumnezeu sæ deﬂinæ controlul asupra fiecærui detaliu din viaﬂa ta, iar aceasta va
deveni, încet-încet, regula, nu excepﬂia.
“Greutæﬂi” mici pot fi întrebærile: “Doamne, ce vrei sæ fac cu pærul meu,
îmbræcæmintea mea, comportamentul meu, chiar acum?”† “Vrei sæ merg la
* 1 Corinteni 14:40.
† Fapte 9:6.
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petrecerea asta sau sæ stau acasæ?” “Sæ particip la aceastæ activitate de tineret?
Care este voia Ta pentru mine?” “Sæ accept acest cadou sau sæ-l refuz?” “Sæ
gândesc acest gând, sæ reacﬂionez în acest fel?” “Sæ urmez ideea prietenului meu?”
“Cum pot rezolva aceastæ neînﬂelegere, acest conflict?”
“Greutæﬂi” mai grele pot fi: “Cum pot sæ scap de obiceiul de a minﬂi pentru a
mæ proteja?” “De ce reacﬂionez aøa cum reacﬂionez?” “Aratæ-mi cum sæ fiu de
ajutor prin jurul casei øi sæ fac acest lucru cu bucurie.” “Cum Te pun pe Tine pe
tronul inimii mele øi cum Te pæstrez acolo?” “Simt cæ Satana îmi induce în minte
gânduri dubioase, cum cæ Tu nu ai fi interesat de mine, cæ aø fi prea ræu, cæ Tu nu
ai putea sæ mæ ajuﬂi, cæ aø fi un caz færæ speranﬂæ. Cum scap de aceste gânduri?”
Exersarea filtrærii gândurilor øi deciziilor noastre prin Dumnezeu este un
exerciﬂiu de credinﬂæ, voinﬂæ øi acﬂiune. Necesitæ repetare constantæ, aøa cum e øi
în cazul exerciﬂiului fizic. Dimineaﬂa, s-ar putea sæ-ﬂi fie uøor sæ te angajezi sæ-L
urmezi pe Dumnezeu, dar pe mæsuræ ce ziua trece øi vechile cæi trag de tine în
toate pærﬂile ca sæ le asculﬂi, vei vedea cæ pentru a ræmâne în legæturæ cu Dumnezeu
trebuie sæ depui la fel de mult efort ca pentru a-ﬂi termina exerciﬂiile fizice. E
nevoie sæ iei din nou øi din nou decizia de a ræmâne în Hristos.
Pe mæsuræ ce tinerii voøtri sunt antrenaﬂi øi încurajaﬂi în acest proces de a
alege sæ vinæ sub cælæuzirea lui Dumnezeu, “muøchii lor morali” vor cæpæta mai
multæ putere øi îi vor pregæti pentru stresul øi presiunea øi mai mari de a ræmâne
de partea lui Dumnezeu în cinste, integritate øi puritate moralæ, aøa cum a fæcut
Iosif. Vor avea de înfruntat multe probleme pe mæsuræ ce se vor asocia cu alﬂii
din lume, încercând sæ nu devinæ lumeøti.
Nu væ fie teamæ sæ væ læsaﬂi tinerii sæ se angajeze într-un exerciﬂiu spiritual
greu – cum ar fi sæ ia decizii, sub cælæuzirea lui Dumnezeu, în legæturæ cu ce sæ
facæ în problema asta sau cealaltæ. Trebuie sæ înceapæ sæ batæ din aripi, sæ trieze
ce e bine øi ce e ræu, sæ caute sæ cunoascæ voia Lui, sæ se lupte sæ ia decizia cea
bunæ øi sæ parcurgæ procesul de a-L urma pe Isus, Salvatorul lor. Nu-i feriﬂi de
acest proces de luptæ vital. Promovaﬂi-l, exersaﬂi-l, rugaﬂi-væ øi sfætuiﬂi-i cum sæ
treacæ prin el. Aceøti muøchi trebuie sæ fie antrenaﬂi! Acestea sunt aripile lor!
Acest exerciﬂiu spiritual nu se face o singuræ datæ, ci este un mod de a træi, care
necesitæ concentrare pentru a pune bazele acestor obiceiuri. Uneori, exersarea
stæruitoare a anumitor grupe de muøchi este necesaræ pentru ca aceøtia sæ fie
sænætoøi øi puternici.
Provocarea aripilor
Matthew, în vârstæ de 16 ani, l-a abordat pe tatæl lui: “Am citit cærﬂile lui
Sam Campbell øi vreau sæ gæsesc acel misterios Lac al Sanctuarului (Sanctuary
Lake) despre care vorbeøte. Hai sæ planificæm o ieøire cu familia în zona Quetico,
de lângæ Boundary Waters, ca sæ-l cæutæm.”
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“Matthew, noi træim în cea mai frumoasæ øi vastæ zonæ sælbaticæ din Statele
Unite. Parcul Glacier ne oferæ tot ceea ce ne pot oferi Minnesota øi Canada la un
loc, færæ puzderia de gândaci øi ﬂânﬂari. Mai avem de cæﬂærat pe toate piscurile sau
de explorat toate lacurile de aici. Hai sæ ne jucæm în propria curte.”
Jim spera cæ asta avea sæ fie sfârøitul discuﬂiei, dar nu era aøa. În schimb, era
începutul unor discuﬂii extrem de interesante øi al unor opinii diferite cu privire
la ce sæ facem în concediu. A fost un test. Ce se întâmplæ în familie atunci când
sunt pæreri divergente øi unul sau mai mulﬂi membri ai familiei “îøi exerseazæ
aripile” independent de Dumnezeu? Se produce conflict øi tensiune în cæmin,
nu-i aøa? Pe de altæ parte, ce se întâmplæ dacæ fiecare membru al familiei “îøi
exerseazæ aripile” sub cælæuzirea lui Dumnezeu? Asta am vrut noi sæ facem.
Când Jim øi-a luat timp sæ cunoascæ voia lui Dumnezeu, a avut parte de o surprizæ.
“Jim, trebuie sæ te alæturi visurilor fiului tæu. Trebuie sæ mergi în Quetico,
în cæutarea Lacului Sanctuarului. Va fi un lucru bun pentru fiecare.”
Dar nu vreau sæ merg, Doamne. O sæ mæ coste timp øi bani øi aø prefera sæ
explorez ceva mai aproape de casæ … dar sunt dispus sæ mæ predau ﬁie.
“Jim, gândeøte-te ce va însemna aceasta pentru fiul tæu – nu doar cæ eøti
dispus sæ participi la visurile lui, dar asta îl va motiva sæ înfrunte øi sæ realizeze
lucruri mai grele. Îl va ajuta în viitoarea lui carieræ.”
“Matthew, hai sæ facem excursia aia la Quetico!”
“Vorbeøti serios, tatæ? E adeværat?”
“Da, vorbesc serios! Totuøi, ca sæ fim gata pentru excursia asta, ai ceva de
fæcut. Trebuie sæ faci rost de câteva hærﬂi øi sæ încerci sæ restrângi aria în care
vom cæuta Lacul Sanctuarului. Trebuie sæ vezi dacæ poﬂi gæsi pe cineva care l-a
cunoscut personal pe Sam Campbell, ca sæ te ajute sæ planifici cæutarea noastræ.
Apoi, trebuie sæ gæseøti un loc unde sæ stæm când ajungem acolo øi canoe de
închiriat.”
Matthew a holbat ochii la mine øi expresia lui aræta orice, numai
entuziasm nu.
“O, tatæ, greu lucru îmi mai ceri. Øtii cæ nu-mi place sæ vorbesc la telefon.”
“Ei bine, æsta o sæ fie preﬂul pe care-l vei plæti pentru a merge acolo, fiule. Eu
nu am timp sæ cercetez toate astea. Øi dacæ chiar vrei sæ fii agent imobiliar într-o
zi, poﬂi învæﬂa acum cum sæ dai telefoane de informare, sæ vorbeøti cu oamenii, sæ
obﬂii informaﬂii øi sæ te documentezi. E bine. Dumnezeu este alæturi de tine, iar
eu sunt aici ca sæ te sfætuiesc.”
Matthew s-a consultat cu Dumnezeu øi s-a hotærât sæ accepte provocarea.
Pentru el, a fost ca o aventurare din cuib într-o experienﬂæ nouæ, necunoscutæ. Nu
a fost uøor; capacitæﬂile lui de gândire, raﬂionare øi planificare au fost întinse la
maximum. S-a rugat la Dumnezeu ca sæ-l ajute sæ-øi dea seama de unde sæ înceapæ
øi ce sæ facæ în continuare. A stat de vorbæ cu Jim pentru îndrumare suplimentaræ,
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iar aventura care se preconiza a devenit subiectul nostru preferat la masæ øi în
timpul petrecut cu familia. A dat telefoane care nu l-au dus nicæieri. A fost tentat
sæ renunﬂe, dar Isus îl “prindea” pe aripile Lui de vultur, îl aducea din nou în
locul unde se simﬂea în siguranﬂæ øi îl încuraja sæ continue sæ încerce. A ales sæ
continue øi sæ-øi înfrunte temerile împreunæ cu Dumnezeu. A învæﬂat sæ urmæreascæ
mai multe variante pentru a ajunge la ﬂintæ. Adesea s-a luptat – øi s-a întors la
Dumnezeu pentru idei. Pe mæsuræ ce Dumnezeu îi dædea idei, hotærârea lui a
crescut. Dupæ câteva sæptæmâni, era stæpân pe situaﬂie. Dumnezeu îl binecuvântase.
Muøchii dependenﬂei de Dumnezeu, ai deciziei øi ai încrederii s-au întærit prin
exerciﬂiu repetat.
Perseverenﬂa lui, în cele din urmæ, a dat roade. Providenﬂa lui Dumnezeu l-a
condus la un bærbat pe nume Sandy. Sandy îl cunoscuse pe Sam Campbell, iar
aceastæ persoanæ l-a condus pe Matthew la alﬂi oameni-cheie. A strâns informaﬂii
importante, dar nimeni nu i-a putut spune unde anume exact se gæsea acest lac
special. A mers înapoi la carte øi a subliniat orice indiciu pe care l-a gæsit. Împreunæ
cu Andrew øi tatæl lui, Matthew a cercetat cu atenﬂie multele hærﬂi topografice ale
zonei, dându-øi cu presupusul øi încercând sæ gæseascæ raﬂional locul unde se afla
acest misterios lac, despre care Sam Campbell spunea cæ este “undeva la ræsærit
de apus øi undeva la apus de ræsærit”. A planificat traseul, a aranjat unde sæ stæm
øi a rezervat canoe.
Ne-am confruntat cu toﬂii cu provocæri în timp ce fæceam pregætirile necesare
øi am fost tentaﬂi sæ ne exersæm aripile în puterea eului – sæ devenim frustraﬂi sau
iritaﬂi øi sæ renunﬂæm. Eu trebuia sæ pregætesc mâncare care sæ fie economicæ, sæ
nu cântæreascæ mult øi, cu toate acestea, sæ fie foarte hrænitoare – ca sæ ne ajungæ
timp de douæ sæptæmâni în sælbæticie! Jim øi cu bæieﬂii au trebuit sæ se gândeascæ
cum sæ împacheteze provizii pentru douæ sæptæmâni. Pe mæsuræ ce L-am cæutat
pe Dumnezeu øi I-am predat Lui atitudinile noastre fireøti, El ne-a dat ideile de
care aveam nevoie. Am fæcut granola, am gætit øi uscat boabe de pinto øi am
uscat piersici, pere, cæpøuni, broccoli, ardei, arpagic, ceapæ, verdeaﬂæ øi multe
altele. Jim øi bæieﬂii au gæsit cel mai bun echipament pe care ni-l puteam permite.
În sfârøit, concediul a sosit. Am plecat în aceastæ aventuræ la mare depærtare.
Pe drum, Jim a încercat încæ o datæ sæ-l facæ pe Matthew sæ fie interesat de Parcul
Glacier, dar inima lui Matthew era în Quetico.
E timpul pentru muncæ din greu
Când am sosit la tabæra Boy Scout, unde Matthew aranjase sæ stæm în prima
noapte, l-am cunoscut pe Sandy øi am pornit o discuﬂie vioaie øi veselæ despre
Lacul Sanctuarului øi Sam Campbell. A doua zi dis-de-dimineaﬂæ, am pus cele
douæ canoe în apæ, ne-am luat echipamentul øi am pornit la drum. Matthew øi
Andrew au preluat conducerea expediﬂiei, extrem de încântaﬂi de explorare. Jim
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øi cu mine îi urmam în cea de-a doua canoe. Aceastæ zonæ e înﬂesatæ de o mulﬂime
de lacuri – unele mici, altele foarte mari. Nu sunt urme pe care sæ le urmæreøti sau
semne care sæ indice direcﬂia. Cælætorul în pustietate trece din lac în lac, folosind
transbordarea acolo unde nu este niciun canal navigabil între lacuri. Bæieﬂii trebuiau
sæ desluøeascæ topografia locului, sæ o compare cu hærﬂile øi sæ încerce sæ gæseascæ
ruta care sæ se potriveascæ cu vagile indicii din carte – toate acestea ca sæ localizæm
misteriosul Lac al Sanctuarului, proverbialul “ac în carul cu fân”. Ce provocare
sæ-øi exerseze øi întæreascæ aripile!
Jim øi cu mine ne-am dat rapid seama cæ Andrew øi Matthew erau vâslaøi
mai buni decât noi. Jim a avut o soluﬂie. “Bæieﬂi! Bæieﬂi, aøteptaﬂi-ne øi pe noi!
Staﬂi sæ venim øi noi.”
Când i-am ajuns din urmæ, am descærcat doi din cei patru saci cu bagaje în
canoea lor. Surprinøi, erau cât pe ce sæ se plângæ cæ nu e drept. M-am rugat în
tæcere Instructorului de zbor al lor. Atunci amândoi au izbucnit în râs, iar Matthew
ne-a tachinat prieteneøte: “Aveﬂi probleme în a ﬂine pasul? Aveﬂi nevoie de ceva
ajutor? Ne descurcæm noi, nu-i aøa, Andrew?” Cei doi øi-au luat vâslele øi duøi
au fost – iar eu øi cu Jim ne-am dat seama cæ nu mai puteam face nimic ca sæ
ﬂinem pasul cu ei!
Nu aveam nici cea mai vagæ idee cât de mult aveam sæ fim testaﬂi în aceastæ
aventuræ. Dupæ primii 16 kilometri, simﬂeam cæ o sæ-mi cadæ braﬂele, iar gâtul mæ
durea teribil. Nu øtiam cât aveam sæ mai pot vâsli. Voiam sæ ne oprim øi sæ ne
instalæm corturile chiar acolo. Dar øtiam cæ, dacæ renunﬂam acum, lui Matthew
avea sæ-i fie imposibil sæ-øi împlineascæ visul. Eram puiul acela de vultur care se
zbætea sæ ræmânæ în aer øi am strigat la Tatæl meu sæ mæ prindæ. El mi-a dat
câteva idei despre cum sæ variez modul în care vâsleam în aøa fel, încât sæ-mi
odihnesc muøchii øi tendoanele încordate. M-a asigurat cæ harul Sæu mæ va ajuta
sæ supravieﬂuiesc acestei excursii øi cæ o sæ-mi întæresc muøchii.
Ajunseseræm la un lac foarte întins; de aici erau câteva trasee posibile pe
care puteam merge. Singura cale de a gæsi care dintre ele era cel bun era sæ le
încercæm pe toate øi sæ vedem care se potrivea cel mai bine descrierii din carte.
Primul traseu pe care l-am încercat nu s-a potrivit, aøa cæ a trebuit sæ ne întoarcem
la punctul de plecare øi sæ vâslim mai sus pe lac spre a doua posibilitate. Începuse
un vânt puternic, transformând vælurelele în ditamai valurile; erau atât de înalte,
încât nu ajungeam la apæ cu vâsla atunci când eram pe creasta vreunuia dintre
ele. Durerea din umeri se acutiza, dar nu puteam sæ mæ opresc din vâslit. Dacæ
ne-am fi ræsturnat, înecul era un pericol foarte real, cu puﬂine øanse de scæpare.
“Concentreazæ-te asupra tabloului complet, nu asupra durerii din umerii øi
gâtul tæu”, m-a încurajat Dumnezeu.
Am ales sæ cooperez, am afiøat un zâmbet øi am vâslit mai tare. A mers;
puteam s-o fac!
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Toﬂi patru am fost testaﬂi pânæ la limitele suportabilului øi adesea este tentant,
în astfel de situaﬂii, sæ îﬂi exersezi aripile deciziei færæ Dumnezeu. Dorinﬂa de a
renunﬂa sau de a ne mânia a fost puternicæ uneori. Totuøi, pe mæsuræ ce ne predam
ajutorului Tatælui nostru, am continuat sæ înfruntæm necazul ca o echipæ unitæ.
La sfârøitul acelei prime zile, vâsliseræm 32 de kilometri øi trecuseræm prin
opt transbordæri. La fiecare transbordare, ne luam în spate bagajele øi mergeam
aproape un kilometru sau mai mult pânæ la urmætorul canal navigabil, urcând
pieptiø øi coborând la fel. Trebuia sæ facem douæ drumuri ca sæ trecem tot
echipamentul øi canoele dintr-o parte în alta. Ce uøurare a fost sæ aøezæm corturile,
sæ pregætim hrana simplæ øi sæ ne frecﬂionæm unii altora umerii care ne dureau.
Andrew øi cu mine eram vâslaøii care conduceau canoele øi am discutat despre
cum ne-a ajutat Dumnezeu sæ depæøim durerea muscularæ øi dorinﬂa de a renunﬂa.
Dumnezeu a fost bun!
Ziua a doua øi ziua a treia au fost în mare parte ca prima. Ne-am adaptat
bagajele în aøa fel, încât sæ le cæræm doar o singuræ datæ atunci când trebuia sæ
facem transbordarea. Asta însemna cæ, la fiecare transbordare, eu aveam de cærat
40 de kilograme. Matthew øi Andrew cærau fiecare câte 60 de kilograme, iar Jim
un bagaj voluminos de 70 de kilograme. Am gemut când am luat în spate bagajele.
Satana era pe aproape ca sæ ne sugereze gânduri arﬂægoase ca: A cui a fost ideea
asta? Andrew, eøti sigur cæ duci o greutate egalæ? Matthew, îmi stai în drum.
Sally, nu poﬂi sæ te miøti øi tu mai repede?
Dar Dumnezeu era øi El acolo. “Încurajaﬂi-væ unul pe altul”, ne-a øoptit El.
“Andrew, cari bagajul æla ca un adeværat soldat!” “Matthew, ai plænuit o
aventuræ pe cinste. Nu o s-o uitæm niciodatæ!” “Tatæ, te descurci de minune cu
bagajul æla greu!” “Mamæ, poﬂi s-o faci! Øtiu cæ poﬂi!” Pe mæsuræ ce cooperam cu
Dumnezeu, am început sæ ne bucuræm de provocarea de a vedea cât de mult
puteam de fapt sæ facem. Prin harul lui Dumnezeu, nu ne læsam învinøi! Desigur,
a trebuit sæ cooperæm cu Dumnezeu, ajustându-ne atitudinile nu doar o singuræ
datæ, ci de mai multe ori, iar acest exerciﬂiu a næscut în noi perseverenﬂa.
Dupæ opt zile, urmasem traseul lui Sam Campbell adânc în zona Quetico,
cælætorind între 20 øi 32 øi 40 de kilometri pe zi pe apæ, la care se adaugæ øi
transbordærile. Ajunseseræm în zona unde øtiam cæ mai este un singur pas de
fæcut. Sæ gæsim acest pas printre numeroasele posibilitæﬂi nu a fost uøor. Am
cercetat multe potenﬂiale lacuri færæ succes.
Asaltul final
Am petrecut Sabatul campaﬂi la Burnt Bean Campsite. O zi de odihnæ a fost
extrem de binevenitæ – atât fizic, cât øi spiritual. În ziua urmætoare, ne simﬂeam
minunat, iar speranﬂele noastre erau extrem de mari: eram aproape siguri cæ Lacul
Sanctuarului era imediat dupæ cotul apei!
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Detaliile lacului pe care îl cæutam erau deja gravate în mintea lui Matthew.
El øi Andrew erau în frunte, cerându-I lui Dumnezeu îndrumare. Ne-am aventurat
într-un øir de lacuri care pæreau sæ se potriveascæ descrierii. Cu cât mergeam mai
mult, cu atât mai entuziasmat era Matthew. “Cred cæ æsta e! Topografia seamænæ
foarte mult cu cea descrisæ în poveste.” Øi repeta fiecare detaliu. “O, priviﬂi în
faﬂæ! Pun pariu cæ æsta e Râul celor Zece Mii de Umfi.”
Ne-am uitat în direcﬂia în care aræta el øi abia am reuøit sæ zærim un râuleﬂ
îngust, plin de trestii, care se værsa în lac. Semæna mai mult cu o mlaøtinæ decât
cu un râu – øi era greu de traversat cu canoea!
“Nivelul apei probabil cæ este mai mic acum decât era pe timpul lui Sam
Campbell”, a comentat Matthew pe mæsuræ ce ne apropiam de el. “Va trebui sæ
împingem practic canoele prin el.” Matthew øi cu Andrew erau entuziasmaﬂi, nu
le displæcea faptul cæ trebuia sæ coborâm în noroiul care ne ajungea pânæ la
genunchi ca sæ împingem canoele prin acest râu foarte puﬂin adânc. Cu transpiraﬂia
curgându-le pe spate, au împins pânæ când am trecut de râu.
Amândoi bæieﬂii au început sæ caute primprejur pânæ când Andrew a strigat
entuziasmat: “Matthew, am gæsit o urmæ de animal exact aøa cum a descris-o
Sam în carte! Vino sæ vezi!”
Cu speranﬂe crescânde, ne-am pus în spate bagajul øi canoele încæ o datæ.
Mergând dupæ urmæ, am dat dintr-o datæ peste un lac frumos øi liniøtit – virgin øi
ascuns. Acesta sæ fie Lacul Sanctuarului? Ne-am suit în canoe øi am vâslit în
jurul lacului, cæutând ultimul indiciu care sæ ne asigure cæ îl gæsisem – numele
“Joe” inscripﬂionat în licheni pe o stâncæ mare. “Uite-l!”, a strigat Matthew.
Cuvintele nu sunt suficiente pentru a exprima bucuria gæsirii obiectului
cæutærii noastre. Greutatea drumului era insignifiantæ. Durerile musculare erau
uitate. Porﬂiile mici de mâncare nu mai contau. Gæsiseræm Lacul Sanctuarului!
Cæutarea noastræ avusese succes. Eram o adeværatæ echipæ! “Hip, hip, uraaaa!”,
am strigat cu toﬂii.
Am vâslit din nou în jurul lacului, rememorând întâmplærile descrise de Sam
în carte øi identificând locurile unde se întâmplaseræ. Am ales un loc special
unde sæ mâncæm øi, când am cerut binecuvântarea asupra prânzului nostru særac,
I-am mulﬂumit lui Dumnezeu pentru tot ce suferiseræm ca sæ ne bucuræm de aceastæ
ræsplatæ încântætoare. În timpul mesei, ne-am reamintit isprævile împreunæ øi am
râs de ele. Am meditat la modul în care Dumnezeu ne exersase aripile în repetate
rânduri ca sæ alegem sæ-L urmæm pe El, atunci când impulsurile sau înclinaﬂiile
firii ne-ar fi fæcut sæ ne “præbuøim” în eu.
Hoinærind cât mai mult posibil, am explorat malul lacului pe jos.
“Uitaﬂi, uitaﬂi acolo”, a ﬂipat Andrew fugind înainte. Zærise niøte coarne imense
de elan chiar lângæ urma animalului. “O, ce descoperire! Pot sæ-l iau acasæ, tatæ?”
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“Fiule, este prea mare, nu cred cæ poﬂi sæ-l cari pânæ la ieøire.” L-am admirat
cu toﬂii øi ne-am imaginat ce elan uriaø trebuie sæ fi purtat aceste coarne! “Poate
cæ ar trebui sæ îl agæﬂæm în copacul acesta. Aøa, øi alﬂi aventurieri se vor putea
bucura de el.”
Lui Andrew i-a plæcut sugestia – mai ales când ne-am gândit cum ar fi fost sæ
care aceastæ comoaræ uriaøæ prin transbordærile pe care le aveam de fæcut, în
condiﬂiile în care bagajul lui era aproape plin. A acceptat bucuros ideea tatælui
sæu. Abia au reuøit Jim øi Andrew la un loc sæ urce în copac doar unul dintre
coarnele acelea masive.
Ne-am întors apoi înapoi acasæ. Porﬂiile de mâncare scædeau, iar timpul de
concediu se scurgea. Am fost atât de încântaﬂi cæ, înainte sæ trebuiascæ sæ plecæm,
cæutarea noastræ avusese succes. Cu inimile uøoare, am refæcut traseul pânæ la
Burnt Bean Campsite, unde am poposit o noapte.
“Putem merge într-un ritm rezonabil înapoi, nu-i aøa?”, am întrebat eu, plinæ
de speranﬂe.
“Avem patru zile la dispoziﬂie sæ ne întoarcem la tabæra Boy Scout. Da,
putem, mamæ”, a ræspuns Jim.
Provocarea se mæreøte
A doua zi dimineaﬂa, ne-am pomenit cu o schimbare a vremii. Rafale puternice
de vânt veneau mânioase, nori negri se græmædeau pe cer; aerul a devenit rece.
Curând, a început sæ plouæ, mai întâi liniøtit, apoi cu gæleata. Ne-am pus
echipamentul de ploaie, am strâns în grabæ corturile øi am încærcat canoele. Toatæ
ziua, am vâslit øi am fæcut transbordæri prin ploaie øi vânt. Se pærea cæ în orice
direcﬂie am fi vâslit, vântul ne bætea din faﬂæ, transformând micile valuri în valuri
foarte mari, înspumate. Transbordærile erau la fel de dificile. Cærærile, care, la
dus, erau doar abrupte, stâncoase øi murdare, erau acum îngrozitor de alunecoase.
Am fost cu toﬂii testaﬂi pânæ la limitæ. Prevæzuseræm cæ la întoarcere ne va fi uøor
– în schimb, era mai dificil decât la dus. Încæ o datæ, sentimente de mânie øi
frustrare cerøeau sæ fie exprimate. Înﬂelegeﬂi ce vreau sæ spun, nu? Când eøti
obosit øi lucrurile nu îﬂi ies aøa cum te-ai aøtepta øi ai vrea sæ-ﬂi iasæ, gândurile øi
sentimentele negative par atât de vrednice de crezare.
Încæ o datæ, Instructorul nostru ceresc de zbor era de faﬂæ. “Puteﬂi fi veseli.
Puteﬂi depæøi øi aceastæ dificultate. Încurajeazæ-ﬂi colegii de echipæ – familia!”
Seara se apropia, dar noi dædeam zor – sperând cæ ploaia se va opri înainte sæ
instalæm corturile. Târziu în acea noapte, am instalat corturile în ploaie, ne-am
scældat în lac øi am încercat sæ facem floricele. În cele din urmæ, am reuøit sæ
mâncæm în corturi. Dar Dumnezeu ne-a surprins cu o trataﬂie specialæ. Pe când
ne uitam noi la ploaia care ræpæia, doi elani au trecut prin locul unde eram noi
instalaﬂi. Ce încântare!
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Dupæ ce I-am mulﬂumit, ne-am culcat în saci de dormit uzi, sperând øi
rugându-ne ca ziua urmætoare sæ fie mai bunæ. A plouat toatæ noaptea, iar a doua
zi a început la fel. Sacii noøtri de dormit erau uzi leoarcæ. Desigur, øi corturile
erau ude. Totul pærea îmbibat de apæ øi bagajele noastre s-au îngreunat, greutate
pe care o simﬂeam în special la transbordæri. Am vâslit lac dupæ lac în tæcere –
extenuaﬂi, uzi øi flæmânzi. Transbordærile erau nesigure, cu stânci mari øi apæ
peste tot. Frânﬂi de obosealæ, am mers în continuare. Zece … unsprezece …
douæsprezece lacuri øi transbordæri. O, cât de mult tânjeam dupæ un cort uscat øi
o masæ fierbinte øi bunæ! Dar ploaia continua. Pe cer nu se vedea nicio breøæ în
nori, care sæ ne dea speranﬂæ. Nu am mai fi suportat încæ o noapte de dormit în
corturi umede. Singura opﬂiune care ne mai ræmæsese era sæ ajungem la tabæra
Boy Scout – patru zile de vâslit de plæcere transformate în douæ zile de vâslit
mizerabil.
Am decis la unison sæ alegem a doua opﬂiune. Asta însemna cæ trebuia sæ
vâslim pânæ cædeam morﬂi de obosealæ øi chiar mai mult. Am ræspuns provocærii
cu rugæciune, ca sæ ne întærim hotærârea, iar Dumnezeu ne-a întærit muøchii
extenuaﬂi, pe care îi forﬂam acum împotriva vântului øi valurilor. Ploaia continua
sæ batæ în noi, iar distanﬂa pe care trebuia sæ o parcurgem pærea aproape
insurmontabilæ. Nu o sæ uit niciodatæ ce s-a întâmplat apoi. Ca de obicei, bæieﬂii
erau în frunte. Pentru mine, fiecare lovire a apei cu vâsla era o rugæciune pentru
putere øi rezistenﬂæ. Dintr-o datæ, urechea mea a prins un sunet nou – un sunet
care era în contrast uimitor cu vâjâitul vântului øi cu ræpæitul ploii øi lipæitul
vâslelor. M-a înveselit dintr-o datæ! Se auzeau doi cælætori obosiﬂi, care se predau
lui Dumnezeu – cântând!
“Cetate tare-i Dumnezeu øi armæ apærætoare. El ne pæzeøte-n orice greu ce-ar
vrea sæ ne doboare.” “Nu mæ trece cu vederea, o, Isus Hristos! Tu eøti Cel ce
scapi de moarte pe cel pæcætos. Doamne, Doamne, pleacæ-ﬁi faﬂa Ta, cu vederea-ﬁi
nu mæ trece, nu mæ lepæda!” “Cred øi-L ascult øi-L iubesc tot mai mult. Lângæ El
este pace. Da, eu cred øi-L ascult!”
Am ajuns la tabæræ târziu în acea noapte. În acea searæ, am înælﬂat rugæciuni
de mulﬂumire lui Dumnezeu pentru cæ ne-a întærit în timp de nevoie øi pentru cæ
ne-a dæruit o aventuræ atât de plinæ de bucurie øi de succes. Am dormit liniøtiﬂi în
acea cabanæ særæcæcioasæ, cu paturi suprapuse, ascultând sunetul melodios al
picæturilor de ploaie bætând pe acoperiø, savurând plæcerea de a fi uscaﬂi, curaﬂi øi
încælziﬂi.
Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi, în viaﬂa de zi cu zi, sæ descopere aceastæ
experienﬂæ a adeværatului zbor spiritual. El ne cheamæ sæ ne exersæm aripile deciziei
de partea Lui, sæ ne întærim aripile autocontrolului împotriva sorﬂilor de izbândæ
care ne descurajeazæ – vântul, ploaia øi valurile ræului, care cad “cu gæleata”
peste tot prin lume. Dumnezeu este alæturi de noi. El ne aøteaptæ øi este dispus sæ
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ne ajute ori de câte ori strigæm la El dupæ ajutor øi ne folosim muøchii predærii øi
cooperærii ca sæ-L urmæm. Dumnezeu aøteaptæ alegerea noastræ de a-L læsa pe El
sæ deﬂinæ controlul gândurilor øi reacﬂiilor noastre. Nu existæ furtunæ din viaﬂa
noastræ care sæ ne scufunde canoea când este El la cârmæ.
Nu vrei sæ-ﬂi foloseøti aripile deciziei sub cælæuzirea lui Dumnezeu? Nu vrei
sæ-L laøi pe El sæ te înveﬂe sæ zbori færæ sæ te afecteze forﬂa de gravitaﬂie a lumii,
a firii pæmânteøti øi a diavolului? Ne vrei sæ-i ajuﬂi pe tinerii tæi sæ facæ acelaøi
lucru?
ÎMBRÆﬁIØARE PENTRU CEI SINGURI
UN CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU MAMELE SINGURE
Pentru tinerii tæi, a-øi exersa aripile înseamnæ a-L læsa pe Dumnezeu sæ preia
controlul în viaﬂa lor – sæ-I accepte sfaturile cu privire la fiecare aspect care
priveøte fiinﬂa lor, chiar øi în cele mai mici lucruri. Îl vor læsa tinerii noøtri pe
Dumnezeu sæ fie Domnul lor øi sæ le conducæ paøii? Îl vor læsa pe Dumnezeu sæ
sædeascæ în ei virtuﬂile sale ferme: perseverenﬂa, curajul øi hotærârea de a suporta
toate greutæﬂile incomode pe care viaﬂa li le împarte?
Mamele singure se confruntæ cu furtunile øi greutæﬂile lor specifice. Este
privilegiul tæu sæ îﬂi exersezi aripile deciziei sub conducerea lui Dumnezeu øi sæ
nu te laøi învinsæ de furtunile vieﬂii. Fæcând asta, le vei aræta, prin exemplu, tinerilor
tæi cum sæ facæ øi ei acelaøi lucru. Îi poﬂi învæﬂa cum sæ vinæ sub conducerea lui
Dumnezeu pentru un zbor întærit øi pentru alegeri întærite.
Dacæ tu øi tinerii tæi veﬂi învæﬂa aceste lecﬂii de bazæ, veﬂi putea înfrunta
împreunæ orice greutate pe care situaﬂia de mamæ singuræ o poate aduce. Orice
vânt de ceartæ ar bate în tine ca sæ te dærâme, îl poﬂi înfrunta cântând – dacæ te
încrezi în Isus øi alegi sæ-L urmezi oriunde te conduce El prin furtuna imposibilæ
a vieﬂii. Filtreazæ totul prin Hristos øi vei gæsi un cæmin fericit în mijlocul furtunilor
tale. Poﬂi atunci sæ râzi de descurajærile cu care Satana te atacæ øi sæ ræmâi sub
acoperæmântul lui Hristos – condusæ, protejatæ øi întæritæ sæ-L urmezi.
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Capitolul 18
TOVÆRÆØIILE
Sunt prieten cu toﬂi cei ce se tem de Tine øi cu cei ce pæzesc poruncile Tale.
– Psalmii 119:63
“Ia uite cine vine pe stradæ”, l-am fæcut eu atent pe Jim.
Liviu Lænﬂiøor, în vârstæ de 15 ani, øi cu tovaræøul lui de 14 ani, Ionuﬂ cel
Inadaptat, hoinæreau la întâmplare pe stradæ. În spatele lor, purtând o discuﬂie
aprinsæ, veneau Dorin cel Dur, în vârstæ de 13 ani, øi Alina cea Abuzatæ, care nu
avea mai mult de 14 ani. Mihai cel Mincinos, Maria Muzicæ-Nebunæ øi Dora cea
Disperatæ îi urmau îndeaproape, ca sæ nu piardæ nimic din discuﬂia lor. Ce priveliøte!
Dar ce mi-a atras atenﬂia apoi nu mi-a trezit doar milæ, ci øi temeri! Am væzut
unde se îndrepta grupul! Nu departe de locul în care ne aflam noi, era Ioana
Introvertita, o fatæ nefericitæ øi vulnerabilæ, în vârstæ de 13 ani, care stætea de
vorbæ cu Radu cel Rece, despre care øtiam cæ încerca sæ fie creøtin, færæ succes
însæ. Sara cea Sfioasæ li s-a alæturat chiar în momentul în care sosea acolo øi
primul grup, øi au început sæ discute cu toﬂii.
Am væzut-o pe Alina cea Abuzatæ, o fatæ foarte sociabilæ øi veselæ, mergând
la Ioana Introvertita. Am væzut compasiunea reciprocæ dintre ele øi, curând, braﬂul
Alinei era în jurul Ioanei, atrægând-o în grup plinæ de interes. Liviu Lænﬂiøor, cu
pantalonii plini de lanﬂuri, era liderul evident al acestui grup straniu. El s-a apropiat
de Radu cel Rece cu un aer autoritar, care fæcea ca prezentærile sæ nu-øi mai aibæ
locul. Totuøi, Ionuﬂ cel Inadaptat, care pærea sæ-l cunoascæ pe Radu cel Rece, a
intervenit øi, curând, toﬂi trei bæieﬂii erau angajaﬂi într-o discuﬂie aprinsæ. Dora
cea Disperatæ a fost atrasæ de Sara cea Sfioasæ, care pærea sæ fi ræmas înmærmuritæ
la vederea acestui grup pestriﬂ. Dar nu a trecut mult timp øi au plecat cu toﬂii în
jos pe stradæ.
Ce se întâmplæ aici? Este vorba despre influenﬂa toværæøiilor, care împlinesc
o dorinﬂæ normalæ, pusæ de Dumnezeu în om, dupæ relaﬂii de prietenie. Dumnezeu
nu ne-a creat sæ fim entitæﬂi auto-suficiente. Ne-a creat cu nevoia de a da øi a
primi simpatie, dragoste øi prietenie.
Observaﬂi lumea naturalæ. Nimic nu existæ de unul singur. Fiecare vietate, de
la cea mai micæ bacterie pânæ la cea mai mare balenæ, depinde de alte forme de
viaﬂæ pentru a supravieﬂui. În schimb, fiecare are ceva de dat care susﬂine o altæ
viaﬂæ. Chiar øi plantele intræ în aceastæ relaﬂie. Ele depind de dioxidul de carbon
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care este un reziduu provenit din lumea animalæ. Îl preiau øi, în prezenﬂa luminii
soarelui, îl transformæ în hranæ øi oxigen proaspæt, pe care îl înapoiazæ lumii
animale. Familia ta se descurcæ la fel de bine ca lumea naturalæ?
Scriptura foloseøte corpul omenesc ca sæ ilustreze legea asocierii.* Fiecare
parte a corpului depinde de øi de ea depinde altæ parte a corpului. Nu gæsim nici
mæcar o celulæ în tot corpul nostru care sæ poatæ træi de una singuræ. Dacæ nu
primeøte ceea ce furnizeazæ celelalte pærﬂi ale corpului, va muri øi, dacæ nu dæ
ceva celorlalte celule, slæbeøte øi, în cele din urmæ, moare. Dacæ tai o mânæ sau
un picior sau o ureche sau dacæ scoﬂi un organ, va muri, iar corpul va suferi
pierderea.
Existæ vreun motiv pentru care Dumnezeu foloseøte analogia cu corpul
omenesc pentru a vorbi despre relaﬂii? Desigur cæ este. El ne-a fæcut sæ avem
nevoie unii de alﬂii. Ne-a creat sæ iubim, øi acest lucru nu se poate face în izolare.
Putem iubi doar în cadrul unei relaﬂii. Îndeplineøte familia ta aceastæ nevoie?
Într-un corp, unele membre sunt mult mai intim legate unele cu altele, în
timp ce altele sunt mai distante. De exemplu, cotul este legat intim de muøchii
bicepøi, de tricepøi, de humerus†, de radius øi de cubitus§. Trebuie sæ înveﬂe sæ
coopereze direct cu toate aceste oase øi muøchi ca sæ-øi împlineascæ rolul pe care
îl are în cadrul corpului. Nu este atât de intim legat de degetul mare de la picior
sau de nas.
Tot aøa, în viaﬂæ, Dumnezeu ne pune în legæturi intime cu membrii familiei.
Relaﬂiile noastre cu ei sunt critice, în timp ce alte relaﬂii pot fi øi ele importante,
însæ sunt mai puﬂin apropiate. Pentru mulﬂi, legætura de familie este atât de
puternicæ, încât se stræduiesc sæ obﬂinæ aprobarea ei sau sæ menﬂinæ relaﬂia chiar øi
atunci când aceasta este negativæ, abuzivæ, indiferentæ sau nesatisfæcætoare.
Tânjesc sæ simtæ cæ aparﬂin familiei sau sæ fie iubiﬂi, indiferent dacæ acea dragoste
este sænætoasæ sau nesænætoasæ.
Liviu Lænﬂiøor, Ionuﬂ Cel Inadaptat, Alina cea Abuzatæ øi Dora cea Disperatæ
încercau sæ umple golul læsat de lipsa unei intimitæﬂi încurajatoare în familie prin
relaﬂiile dintre ei. Tehnicile lor de rezolvare a prolemelor, deprinse în religia
eului, vor fi foarte probabil transmise mai departe Ioanei Introvertita, lui Radu
cel Rece øi Sarei cea Sfioasæ, din cauza nevoilor de relaﬂionare neîmplinite øi a
circumstanﬂelor care i-au adus pe toﬂi laolaltæ. Speræm ca ei sæ-L descopere øi
sæ-L încerce pe Isus ca Mântuitor al lor personal în locul acestor toværæøii care
tind sæ-L înlocuiascæ pe Dumnezeu.
Niciunul dintre diferitele organe øi structuri ale corpului nu ar putea funcﬂiona
dacæ nu ar exista un membru esenﬂial – capul. Færæ o legæturæ vitalæ cu capul,
* 1 Corinteni 12:12-27; Romani 12:4,5; Efeseni 4:4.
† Osul umærului (n.tr.)
§ Radius øi cubitus – cele douæ oase ale antebraﬂului (n.tr.).
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mâna este inutilæ. Tot aøa sunt øi inima sau plæmânii sau oricare alt membru.
Corpul poate supravieﬂui pierderii unora dintre membre, dar nu øi pierderii capului.
Capul trimite în continuu mesaje fiecærei pærﬂi a corpului, ca sæ cælæuzeascæ, sæ
conducæ, sæ protejeze, sæ susﬂinæ, sæ dea energie øi sæ coordoneze fiecare membru
individual, astfel încât toate membrele sæ funcﬂioneze împreunæ ca un întreg
sincronizat. Dacæ nervii care leagæ capul de o anumitæ parte a corpului sunt tæiaﬂi,
mesajele nu ajung acolo. Dacæ o parte a corpului este rænitæ sau atacatæ de boalæ,
corpul îøi mobilizeazæ toate forﬂele de vindecare ca sæ se însænætoøeascæ.
Capul nostru este Hristos.* El trimite tot timpul mesaje cætre membrii corpului
Sæu. Dacæ ræspundem, El ne cælæuzeøte, ne conduce, ne protejeazæ, ne susﬂine, ne
dæ energie øi ne coordoneazæ în toate toværæøiile vieﬂii. Din punct de vedere
spiritual, nervii care leagæ capul de corp sunt timpul petrecut în comuniune zilnicæ
cu Dumnezeu pentru a-I da ocazia sæ dea naøtere unor gânduri bune.
Dar existæ altcineva – Satana – care cautæ sæ-L înlocuiascæ pe Hristos. El
încearcæ sæ ne pæcæleascæ sæ-l facem pe el capul nostru, øi mulﬂi sunt pæcæliﬂi de
minciunile lui – ca tinerii de la începutul acestui capitol. Problema este cæ Satana
trimite mesaje care nu sunt bune pentru corp. Atunci când acceptæm sæ fie el
capul, corpul aude gânduri mincinoase. Le crede øi reacﬂioneazæ greøit. La nivel
spiritual, e ca øi cum ne-am îmbolnævi. Unele pærﬂi ale minﬂii sunt paralizate, în
timp ce altele sunt exagerat de active. Corpul nu funcﬂioneazæ bine øi multe dintre
membrele sænætoase pur øi simplu mor.
Cine este capul? Aceasta este cheia în orice toværæøie – inclusiv în toværæøiile
tinerilor noøtri. De mesajele cui ascultæ ei? Toværæøiile în Hristos sunt înælﬂætoare,
sænætoase, armonioase, vindecætoare øi de ajutor. Toværæøiile formate sub
conducerea duømanului lui Hristos corup, despart, distrug øi deturneazæ individul
de la scopul real al vieﬂii.
Acest lucru m-a alarmat pe mine când am væzut acel grup de tineri preﬂioøi
amestecându-se unii cu alﬂii pe stradæ în acea zi. De cine ascultau ei? Cine era
capul lor? Ce avea sæ rezulte din toværæøia lor? O minciunæ spusæ des va fi în cele
din urmæ crezutæ.
Ce diferenﬂæ face capul!
Lui Samson toate lucrurile îi mergeau bine. Deøi se næscuse într-o vreme
când Israel nu Îl urma pe Dumnezeu, avea pærinﬂi care Îl iubeau pe Dumnezeu øi
îi ofereau orice avantaj pe care puteau sæ i-l ofere. Un înger îi apæruse mamei lui
Samson înainte de naøterea lui ca sæ-i dea instrucﬂiuni speciale de îngrijire, iar ea
le-a urmat. Samson avea toate oportunitæﬂile sæ-øi dezvolte puterea corporalæ,
capacitæﬂile mintale øi puritatea moralæ. Dumnezeu avea o misiune pentru el.
Voia sæ-l foloseascæ pe Samson ca sæ elibereze poporul din robie. Voia sæ fie
* Efeseni 5:23.
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Capul lui Samson, conducându-l în aøa fel, încât viaﬂa lui sæ fie cel mai real
succes posibil.
Întoværæøirea cu cei care îl urmau pe Satana a constituit nenorocirea lui
Samson. Probabil cæ a început cu aparent “mici compromisuri”. Samson a început
sæ preﬂuiascæ prietenia celor care nu-L cunoøteau sau nu-L urmau pe Dumnezeu.
Îi plæceau entuziasmul øi satisfacﬂia pe care le obﬂinea din aceste relaﬂii mai mult
decât preﬂuia toværæøia lui Hristos. Puﬂin câte puﬂin, a cedat din principii, pânæ
când, deøi fizic era cel mai puternic om de pe pæmânt, moral a devenit unul dintre
cei mai slabi. Avea patimi puternice, dar nu øi un caracter puternic. Nu încurcaﬂi
cele douæ lucruri; nu sunt unul øi acelaøi. Adeværata tærie a unui om se mæsoaræ
prin prisma puterii sentimentelor asupra cærora deﬂine control, nu a sentimentelor
care deﬂin controlul asupra lui!
Satana l-a tot ademenit pe Samson, pânæ când l-a avut în mânæ. Øtiﬂi povestea.
Dalila l-a sedus. Pasiunea sexualæ are o putere care vræjeøte, detronând raﬂiunea
øi judecata. Cu raﬂiunea pervertitæ, Samson a dezvæluit secretul puterii sale pentru
a-øi satisface puternica pasiune. Avea dovezi din beløug cæ Dalila nu era demnæ
de încredere, øi totuøi el s-a încrezut în ea. Pasiunile lui deﬂineau controlul asupra
lui. Succesul glorios pe care Dumnezeu îl dorea pentru Samson nu s-a împlinit
niciodatæ pe deplin. Viaﬂa lui era plinæ de ruøine. Nu trebuia sæ fie aøa.
Iosif s-a confruntat cu ispite asemænætoare. Avea, poate, avantaje øi mai puﬂine
decât Samson. Crescut într-un cæmin împærﬂit de lupte între soﬂii øi copii rivali,
Iosif probabil cæ avea puﬂini prieteni. Dumnezeu avea o misiune pentru Iosif, aøa
cum avea øi pentru Samson, deøi Iosif nu a înﬂeles-o decât vag la început. Propriii
lui fraﬂi l-au vândut, cu ræutate, ca sclav. Trezindu-se dintr-o datæ aruncat în
mijlocul pægânilor, Iosif s-a simﬂit singur. Trebuia sæ ia o decizie: Avea sæ-L lase
în continuare pe Isus sæ fie Capul lui? Avea sæ continue sæ-L caute øi sæ asculte
de El? Sau avea sæ urmeze calea care presupunea mai puﬂinæ rezistenﬂæ øi sæ se
alæture idolatrilor?
Iosif nu alesese toværæøia acestor oameni de jos; Samson i-a ales de bunæ
voie. Øi acesta este unul dintre factorii importanﬂi care au fæcut diferenﬂa între
eøecul lui Samson øi succesul lui Iosif. Atunci când datoria ne scoate în faﬂæ
încercæri dificile, putem fi siguri cæ Dumnezeu ne va pæzi. Însæ atunci când ne
depærtæm de calea la care ne-a chemat Dumnezeu pentru a merge de bunæ voie pe
calea ispitei, mai devreme sau mai târziu vom cædea. E doar o problemæ de timp.
Când a fost confruntat cu seducﬂia, ræspunsul lui Iosif a fost rapid øi ferm:
“Cum aø putea sæ fac eu un ræu atât de mare øi sæ pæcætuiesc împotriva lui
Dumnezeu?” Nu o sæ întrerup legætura mea cu Capul meu – chiar dacæ ar fi sæ-mi
pierd viaﬂa!
* 2 Corinteni 4:17.

221

EDUCAﬁIE PENTRU PÆRINﬁI – II

Iosif a suferit mult o vreme, pentru cæ a ales sæ ræmânæ legat de Hristos. Dar
în sufletul lui, el preﬂuia prietenia cu Hristos mai presus de orice øi putea spune
ca Pavel: “Cæci întristærile noastre uøoare de o clipæ lucreazæ pentru noi tot mai
mult o greutate veønicæ de slavæ.”* Datoritæ credincioøiei sale, Iosif a fost capabil
sæ îndeplineascæ misiunea pe care Dumnezeu o avea pentru el într-un mod glorios.
Credeﬂi cæ a avut vreun regret?
Credeﬂi cæ Samson a avut regrete? Samson a avut acces la aceeaøi sursæ de
putere, de credinﬂæ øi de puritate ca øi Iosif. Putea sæ aleagæ binele în locul ræului.
Aceeaøi alegere se prezintæ în faﬂa fiecærui tânær de astæzi. Fiecare dintre ei
se confruntæ cu provocæri. Fiecare dintre ei are anumite avantaje – unii mai multe,
alﬂii mai puﬂine. Dumnezeu are o misiune specialæ pentru fiecare tânær, misiune
pe care nimeni altcineva nu o poate împlini. Doar dacæ acceptæ ca Hristos sæ fie
Capul lor, pot ajunge la adeværatul succes pentru care au fost creaﬂi. Scutul harului
îi poate pæzi de ispitele duømanului, chiar dacæ sunt înconjuraﬂi de cele mai corupte
influenﬂe. Ræmânând fermi la principii øi având credinﬂæ statornicæ în Dumnezeu,
virtutea øi nobleﬂea lor de caracter pot ræmâne intacte.
Atunci când Îl urmæm pe Dumnezeu øi facem din El Tovaræøul nostru
permanent øi Prietenul nostru intim, nu trebuie sæ ne temem, orice ni s-ar întâmpla.
Depærtaﬂi-væ de ræu, de corupﬂie øi de lucrurile lumeøti oriunde le întâlniﬂi – în
propria inimæ, în familie, chiar øi în prieteniile de la bisericæ. Mergeﬂi la Dumnezeu,
întrebându-L: “Doamne, ce vrei sæ fac?”* Cæutaﬂi prietenii care væ conduc sæ-L
urmaﬂi pe Dumnezeu în mod practic. Împrieteniﬂi-væ cu cei care sunt manieraﬂi,
care au control asupra eului, care Îl cunosc pe Dumnezeu, care se luptæ în puterea
lui Hristos ca sæ-øi învingæ cæile rele, care spun întotdeauna adeværul, care sunt
sænætoøi din punct de vedere moral. Dumnezeu væ va conduce paøii øi væ va da
înﬂelepciunea ca sæ faceﬂi deosebirea între cei care fac din El Capul lor øi cei care
acceptæ contrafacerea.†
“Scrie-ne numele”
Dumnezeu doreøte ca pærinﬂii sæ fie cei mai buni tovaræøi în viaﬂa copiilor øi
tinerilor lor. Pæstrând analogia cu corpul, membrii familiei sunt precum un braﬂ
sau un picior – compuøi din diferite pærﬂi, cu diferite roluri, dar toﬂi lucreazæ
împreunæ ca o echipæ, ræspunzând la comenzile capului. Uneori, lucrurile nu sunt
aøa cum ar trebui sæ fie acasæ, pentru cæ mama sau tatæl, fratele sau sora a ascultat
de capul greøit øi i-a permis bolii sæ pætrundæ în corp. Dumnezeu îi cheamæ sæ se
uneascæ în ascultarea de El! O familie a înﬂeles aceastæ viziune asupra familiei øi
ne-a scris:
* Fapte 9:6.
† Proverbe 28:27.
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Întreaga noastræ familie væ scrie ca sæ væ spunæ despre o decizie pe care
am luat-o împreunæ. La altar, noi citim Cælætoria creøtinului. Tocmai am
trecut de øederea creøtinului în Casa Interpretului. Una dintre lecﬂiile de
acolo ne-a entuziasmat de-a dreptul. Discutam despre sensul falnicului
palat øi al uriaøilor fioroøi care îl pæzeau. Ne-am identificat pe noi cu cei
care stæteau afaræ dorind sæ intre înæuntru. Øi am luat decizia, ca familie,
cæ vrem sæ urmæm exemplul bærbatului care øi-a croit drum printre uriaøii
care barau calea øi a intrat în palat ca sæ fie cu Hristos. Aøa cæ l-am rugat
pe “bærbatul de la masæ” sæ ne scrie numele. Ne îmbræcæm în armuræ øi
pornim la luptæ cu acei uriaøi. Ne-am hotærât ca uriaøii Disperare, Mâhnire
øi Descurajare, cu toate rudele lor ticæloase, sæ fie izgoniﬂi din cæminul
nostru. Au locuit prea mult timp aici øi ne-au rænit øi strivit cu sæbiile øi
ciomegele lor. Am stabilit cæ, în realitate, Isus Hristos este Domnul øi
Capul acestui cæmin øi, doar prin puterea Lui, vom învinge aceøti uriaøi –
îi vom arunca în închisoare øi vom arunca cheia în øanﬂul de apærare. Vrem
sæ intræm în acel “palat falnic” – cel despre care vorbea David în Psalmul
27: “Un lucru cer de la Domnul øi-l doresc fierbinte: aø vrea sæ locuiesc
toatæ viaﬂa mea în Casa Domnului, ca sæ privesc frumuseﬂea Domnului øi
sæ mæ minunez de Templul Lui.”
Ca sæ realizæm acest lucru în mod practic, ne consideræm o echipæ,
avându-L pe Isus drept Comandant. Atunci când væd pe unul dintre
membrii echipei noastre blocat în luptæ cu unul dintre uriaøi, toﬂi ceilalﬂi îi
sar în ajutor. Refuzæm sæ fim simpli spectatori în timp ce unul dintre uriaøi
îl ia pe unul dintre noi captiv. Sub conducerea lui Isus, ne vom ruga fierbinte
pentru cel atacat, îi vom spune cuvinte de încurajare, îi vom susﬂine mâinile
în bætælie øi vom face orice e nevoie, în puterea lui Isus, pânæ când obﬂine
victoria. Eøecul nu este o opﬂiune de luat în calcul pentru noi!!
De când am luat aceastæ hotærâre, fiecare dintre noi s-a confruntat cu uriaøii
øi, uneori, loviturile lor mortale ne-au atins øi ne-au fæcut sæ ne împiedicæm:
“Noi însæ nu suntem din aceia care dau înapoi ca sæ se piardæ, ci din aceia
care au credinﬂæ pentru mântuirea sufletului.” Nu am suportat ideea ca
unul dintre noi sæ fie luat prizonier. Læudat fie Dumnezeu!!
Aceasta înseamnæ toværæøie adeværatæ! Nu ai vrea sæ faci parte dintr-o astfel
de familie? Eu, una, aø vrea. Acesta este scopul pentru familii øi toværæøiile de tot
felul. Trebuie sæ fim cu toﬂii sub conducerea lui Dumnezeu øi sæ fim cei mai buni
tovaræøi unul pentru altul. Pærinﬂii au cea mai puternicæ influenﬂæ când vine vorba
de a decide care cap conduce în cæminul lor. Ce binecuvântare nemaipomenitæ
este dacæ sunt uniﬂi cu Hristos! Pot lucra atunci împreunæ pentru a-i lega øi pe
tinerii lor de El.
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Atunci când Hristos este Capul mamei, ea este ca o razæ de soare în cæmin –
dæ îndrumæri, îi motiveazæ pe tineri sæ facæ alegeri bune, pedepseøte atunci când
este nevoie, toate acestea amestecate cu dragoste, blândeﬂe øi încurajare. Este cea
mai bunæ prietenæ a tinerilor ei øi un loc sigur la care aceøtia sæ se întoarcæ în
vreme de nevoie. Având grijæ de inimile tuturor membrilor familiei, ea îl educæ
øi instruieøte pe copil øi tânær deopotrivæ sæ caute ca Dumnezeu sæ îi fie Capul øi
sæ îi conducæ alegerile.
Atunci când Hristos este Capul tatælui, el este ca o centuræ de siguranﬂæ în
jurul casei – îi atrage øi îi ﬂine pe membri împreunæ în acelaøi fel în care Hristos
ne atrage øi ne ﬂine în El. El este preotul casei – are grijæ øi instruieøte pe fiecare
membru al familiei. În calitatea lui de cap al casei, el Îl reprezintæ pe Hristos în
tot ceea ce este curat øi drept, neurmând îndemnurile firii. Conducerea lui ajutæ
la desævârøirea fericirii cæminului. El se îngrijeøte de nevoile financiare, preia
din poverile gospodæriei øi este un adeværat prieten pentru copiii lui.*
Pærinﬂi, ce væd copiii voøtri în voi? Væd o grijæ adeværatæ pentru ei? Væ væd
urmând principiul, nu înclinaﬂia, atunci când voinﬂa væ este încælcatæ? Væ væd
punând constant în aplicare ceea ce predicaﬂi? Væ consideræ ei atractivi pentru cæ
Îl aveﬂi pe Hristos drept Cap al vostru? Væ puteﬂi întoværæøi în aøa fel cu tinerii
voøtri, încât aceøtia sæ doreascæ sæ ducæ o viaﬂæ mai presus de robia pæcatului. Îi
puteﬂi încuraja sæ gæseascæ o legæturæ vitalæ cu Hristos, astfel încât, atunci când
vor vedea o îmbræcæminte indecentæ, sæ aibæ puterea sæ aleagæ sæ-L urmeze pe
Dumnezeu, nu pe Satana. Ei pot træi færæ sæ se supunæ presiunii grupului de a se
implica în acte lipsite de respect la adresa lui Dumnezeu, de a avea pærul neîngrijit
øi murdar øi atitudini pesimiste, de a purta cercei peste tot corpul, de a asculta
muzicæ pervertitæ, de a consuma alcool, tutun øi droguri, de a juca cærﬂi øi jocuri
de noroc, de a citi romane sau cærﬂi oculte, de a se deda viciilor, vulgaritæﬂii,
pornografiei, poftelor, pasiunilor øi imoralitæﬂii, de a întreﬂine relaﬂii sexuale
nepermise øi de a practica orice altceva le pune Satana în faﬂæ prin toværæøiile lor.
Prin influenﬂa puternicæ a lui Dumnezeu în viaﬂa lor, ei pot fi un alt Iosif – nu un
alt Samson.
Este o realitate tristæ aceea cæ multe cæmine de astæzi nu sunt unite sub
conducerea lui Hristos. Nici cæminul lui Iosif nu a fost. Dacæ eøti unul dintre acei
pærinﬂi al cæror partener nu este interesat de Hristos, nu dispera. Tu øi Hristos
formaﬂi majoritatea. Nu Îl ascunde în încercarea de a evita conflictele. Agaﬂæ-te
mai strâns de Hristos øi roagæ-L sæ-ﬂi arate cum sæ faci din adeværata religie una
practicæ øi atractivæ pentru tinerii tæi. Lasæ ca viaﬂa ta sæ demonstreze avantajul
de a-L urma pe Hristos – chiar dacæ trebuie sæ treci printr-o experienﬂæ ca a lui
Iosif. Dacæ tinerii au cel puﬂin un pærinte care sæ-i lege de Hristos, adeværatul lor
Cap, atunci au un avantaj imens.
* Evrei 10:39.
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Ce cærare urmeazæ tinerii tæi – pe cea a lui Iosif sau pe cea a lui Samson? Nu
læsa ca ademenirile lui Satana sæ fie o ispitæ zilnicæ pentru tinerii tæi, færæ ca ei sæ
cunoascæ acea cale de scæpare pe care o gæsesc în Hristos. Îndepærtaﬂi-i de tovaræøi
periculoøi pânæ când sunt educaﬂi sæ fie destul de puternici ca sæ stea de partea lui
Isus. Aceasta este familia pe care vrea Dumnezeu sæ o avem – nu criticându-ne
tinerii, ci zidindu-i în Hristos.
Cine va fi capul?
Bæieﬂii noøtri crescuseræ øi deveniseræ adolescenﬂi – 14 øi 12 ani – când am
remarcat o problemæ. Jim øi cu mine eram cei mai buni prieteni ai lor. Lucram
împreunæ, fæceam øcoala la domiciliu împreunæ, ne jucam împreunæ øi ne rugam
împreunæ. Fiecare dintre noi învæﬂa sæ recunoascæ vocea lui Dumnezeu øi sæ-L
urmeze pentru a birui obiceiurile rele. Bæieﬂii mei erau fericiﬂi øi mulﬂumiﬂi în tot
ce ﬂinea de treburile gospodæreøti pe care le aveau de fæcut în calitatea lor de
membri ai echipei – mai puﬂin când se întorceau de la bisericæ.
Bæieﬂii mai mari de acolo pæreau sæ aibæ o influenﬂæ negativæ asupra bæieﬂilor
mei. Aceøtia nu-øi aduceau Bibliile cu ei, nu luau parte la cântærile cu sala, îøi
ridicau ostentativ gulerele de la cæmæøi, vorbeau sarcastic, mestecau gumæ færæ
sæ le pese cæ sunt în casa Domnului, mâncau ciocolatæ tot timpul øi dædeau pe
faﬂæ o indiferenﬂæ deschisæ faﬂæ de religie. Întoværæøindu-se cu ei, atitudinea lor
i-a influenﬂat în cele din urmæ pe bæieﬂii mei. La început, bæieﬂii mei veneau plini
de mândrie la bisericæ cu Bibliile lor øi cântau plini de entuziasm – dar acum nu
mai fæceau aceste lucruri. Øi, într-o dimineaﬂæ, au venit la micul dejun cu gulerele
de la cæmæøi ridicate. Am început sæ rezolvæm problema. Ne-a luat aproape toatæ
sæptæmâna ca sæ corectæm influenﬂa acelei singure zile, øi apoi am mers la bisericæ
øi am luat-o de la capæt. Frustrare!
“Matthew øi Andrew, nu mai putem merge la aceste activitæﬂi sociale pentru
tineret øi la bisericæ dacæ asta væ face indiferenﬂi faﬂæ de Dumnezeu, de devoﬂiunea
personalæ, de îmbræcæmintea øi comportamentul corespunzætoare. Aceøti bæieﬂi
mai mari au o puternicæ influenﬂæ negativæ asupra voastræ øi trebuie sæ facem
ceva ca sæ schimbæm acest lucru. Gândirea voastræ lasæ de dorit în acest punct,
pentru cæ nu urmaﬂi caracterul lui Hristos, ci alt caracter”, le-am spus.
“Bæieﬂi”, a adæugat Jim, “când Isus se întoværæøea cu bæieﬂi færæ minte, El
purta conversaﬂia spre subiecte înalte. El nu Se læsa târât în discuﬂii josnice, øi
nici nu putea fi fæcut sæ urmeze cæile greøite ale amicilor Sæi. El se consulta cu
Tatæl Sæu ceresc, asculta de îndrumærile Lui øi fæcea voia Lui – lucru care, adesea,
era în opoziﬂie cu bæieﬂii cu care se întoværæøise. În loc sæ fie færæ minte, sfidætor
sau indiferent, El cæuta pe cineva pe care sæ-l ajute øi sæ-l încurajeze. Dacæ vreunul
dintre bæieﬂi nu voia sæ discute despre lucruri bune, atunci cæuta pe cineva care sæ
vrea. Trebuie sæ învæﬂæm sæ fim tot mai asemænætori cu Isus. Ce ziceﬂi?”
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Matthew a vorbit primul: “Pæi, ca sæ fiu sincer, îmi place sæ mæ prostesc, dar
øtiu cæ Dumnezeu nu vrea ca eu sæ mæ comport aøa. Cum sæ spun ‘nu’, færæ sæ-i
jignesc sau sæ-i rænesc pe bæieﬂi?”
“Cu siguranﬂæ cæ nu vrem sæ-i jigniﬂi inutil, dar am ajuns sæ înﬂeleg cæ, atunci
când încerc sæ le fac pe plac prietenilor care Îl supæræ pe Dumnezeu, Îl jignesc pe
Dumnezeu. Dacæ trebuie sæ jignesc pe unul sau pe altul, pe care o sæ-l aleg?”, i-a
ræspuns Jim.
“Nu m-am gândit la asta în felul acesta. Pæi, nu vreau sæ-L jignesc pe
Dumnezeu. Deci cum putem sæ le spunem cæ noi nu vrem sæ discutæm despre
lucrurile astea, sæ ne purtæm în felul acesta sau sæ facem aceste lucruri?”
Mi-am dat seama cæ aceste întrebæri oneste aveau nevoie de niøte ræspunsuri
practice øi am strigat în inima mea la înﬂeleptul Dumnezeu ca El sæ-mi dea
înﬂelepciune înainte sæ vorbesc.
“Principiul înlocuirii s-ar putea sæ meargæ. De ce nu schimbaﬂi voi discuﬂia
mai degrabæ decât sæ le spuneﬂi cæ greøesc? Îl puteﬂi ruga pe Dumnezeu în timpul
sæptæmânii sæ væ ajute sæ gæsiﬂi subiecte de discuﬂie øi le puteﬂi nota undeva pentru
a le revedea înainte sæ mergeﬂi la bisericæ, ca sæ aveﬂi, în acest fel, o idee gata sæ
comute discuﬂia în altæ direcﬂie. Dumnezeu are o mie de idei acolo unde noi nu
avem niciuna. Atunci când se porneøte o astfel de discuﬂie, rugaﬂi-L pe Dumnezeu
sæ væ conducæ în aøa fel, încât sæ schimbaﬂi discuﬂia cu prima ocazie.”
Bæieﬂii au fæcut acest lucru. Înainte sæ meargæ la bisericæ, ne-am rugat
împreunæ, predându-ne în grija lui Isus, cerând înﬂelepciune øi spiritul
corespunzætor. Dumnezeu avea sæ fie Învæﬂætorul lor, arætându-le ce cale sæ urmeze
– dacæ aveau sæ-øi întoarcæ urechea spre cer. Ca pærinﬂi, am fost cu ochii pe
bæieﬂii noøtri, ne-am rugat pentru ei când i-am væzut cæ se stræduiesc sæ aplice
ceea ce discutaseræm øi am intervenit dacæ a fost nevoie. În drum spre casæ, ne-au
povestit cum a mers – øi bine øi ræu. Am evitat sæ criticæm ce au fæcut øi am
discutat în schimb despre soluﬂiile pe care le-au gæsit. Sinceritatea øi deschiderea
sunt atât de importante.
“Mamæ”, mi s-a confesat Andrew într-o dimineaﬂæ, “e greu sæ fii ca Isus. Pur
øi simplu nu pot s-o fac. Mæ trezesc cæ nu-mi plac regulile tale care-mi interzic sæ
mænânc ciocolatæ sau sæ mestec gumæ øi începe sæ nu-mi mai placæ sæ citesc din
Biblie. Nu mai pare la fel de plæcutæ ca înainte.”
“Fiule, îﬂi mulﬂumesc cæ eøti sincer. Continuæ sæ Îl cauﬂi pe Dumnezeu în
timpul tæu de devoﬂiune personalæ. El ne va conduce la soluﬂie. Satana este cel
care îﬂi insinueazæ asemenea îndoieli. Cu siguranﬂæ cæ noi nu vrem ca tu sæ renunﬂi
la Dumnezeu din cauza influenﬂei acestor bæieﬂi. Trebuie sæ cæutæm cu toﬂii ce ar
vrea Dumnezeu sæ facem ca sæ rezolvæm aceste probleme.”
Mai târziu, am stat de vorbæ cu Jim. “Simt cæ Dumnezeu îmi spune cæ trebuie
sæ ne retragem pentru o vreme de la bisericæ, pânæ când bæieﬂii vor fi îndeajuns de
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puternici ca sæ stea drepﬂi ca Isus, Iosif øi Daniel în mijlocul influenﬂelor rele. Cu
siguranﬂæ cæ Dumnezeu vrea ca ei sæ stea drepﬂi. Poate cæ un timp departe de
bisericæ, în care sæ capete o perspectivæ nouæ, va fi de folos. Vrem sæ-i educæm sæ
fie conducætori pentru Dumnezeu, nu supuøi ai duømanului Sæu. Ce crezi, dragæ?”
“Sunt de acord. Nu vreau sæ-mi pierd bæieﬂii mergând la bisericæ, când ei nu
sunt îndeajuns de puternici, încât sæ reziste influenﬂelor corupætoare de acolo.
Cât e de trist cæ asemenea lucruri existæ în bisericæ! Dar nu ar trebui sæ ne mire.
Satana lucreazæ cu mai multæ înverøunare acolo! Nu vreau sæ desconsider
fræﬂietatea creøtinæ, dar, pânæ rezolvæm aceastæ problemæ, cred cæ trebuie sæ ne
retragem pentru o vreme. Dacæ Îl cæutæm pe Dumnezeu în fiecare sæptæmânæ –
întrebându-L ce vrea sæ facem – El ne va ajuta sæ pæstræm echilibrul în aceastæ
problemæ. El ne va conduce.”
Aøa cæ, sæptæmâna urmætoare, am stat acasæ. A fost o zi superbæ. Am început
ziua cu un studiu special pentru bæieﬂi. Apoi, Jim a ﬂinut o predicæ interactivæ øi
ne-am bucurat de o masæ delicioasæ. Poate cæ atracﬂia principalæ a zilei a fost
activitatea în naturæ. Pe la mijlocul plimbærii noastre, fiecare dintre noi a mers
într-o direcﬂie diferitæ øi a gæsit un loc liniøtit, unde sæ fie singur cu Dumnezeu.
I-am cerut o idee despre cum sæ exercitæm o influenﬂæ pozitivæ asupra celorlalﬂi
tineri. A fost o experienﬂæ minunatæ de a asculta vocea înceatæ a lui Dumnezeu
vorbind minﬂii noastre. Ne-am testat fiecare gând prin Spiritul øi caracterul lui
Dumnezeu, prin Cuvântul Sæu øi prin experimentare.
Am spus: “Doamne, dæ-mi o altæ idee ca sæ înlocuiesc activitæﬂile greøite cu
activitæﬂi potrivite. Putem pregæti un joc biblic în care eu spun un text øi toﬂi
tinerii atunci deschid Bibliile la acel text ca sæ vedem cine îl gæseøte mai repede.
Apoi putem discuta versetul.”
“Când eram sub copac”, ne-a povestit Matthew, “Dumnezeu mi-a arætat cæ
mæ comport prosteøte, pentru cæ vreau sæ fiu plæcut. Vedeﬂi voi, are dreptate.
Vreau foarte mult ca oamenii sæ mæ placæ, øi acesta este motivul pentru care
comportamentul prostesc mi se pare atât de atractiv. Acum, cæ am înﬂeles asta,
poate cæ o sæ pot spune ‘nu’ mai uøor. M-am hotærât sæ fiu ca Iosif øi sæ-I permit
lui Dumnezeu sæ fie Capul meu.”
Apoi Andrew a spus: “Dumnezeu mi-a reamintit de jocul acela biblic distractiv
pe care ni l-au arætat prietenii noøtri, în care aøezi cinci litere – cum ar fi cele care
compun cuvintele SABIE sau CREDE – în susul paginii. În josul paginii, treci
copaci, flori, pæsæri, animale, bærbaﬂi øi femei din Biblie. Contra cronometru,
trebuie sæ completezi fiecare secﬂiune conform cu litera de început, apoi aduni
punctele. Aceøti tineri s-ar putea sæ strâmbe din nas la orice ar avea de a face cu
Biblia, dar dacæ le arætæm cât de distractiv este jocul acesta øi dacæ ne rugæm la
Dumnezeu, s-ar putea sæ le placæ øi lor.”
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“Poate cæ ne putem împrieteni cu aceøti tineri”, a sugerat Jim, “ca sæ vedem
dacæ îi putem influenﬂa sæ aibæ o umblare adeværatæ cu Dumnezeu, care sæ fie
atractivæ pentru ei. Toﬂi tinerii au nevoi øi poate cæ le putem împlini unele dintre
aceste nevoi, astfel încât ei sæ-L vadæ pe Isus ca pe Prietenul lor. Putem pune la
cale o expediﬂie cu canoele øi putem invita unul sau doi prieteni; în acest fel,
putem avea o influenﬂæ mai mare asupra a ceea ce se discutæ øi ce se face în
aceastæ activitate.”
Asocierea cu Hristos în felul acesta Îl aduce în mod practic în vieﬂile noastre.
În a doua øi a treia sæptæmânæ, Dumnezeu ne-a condus øi pe mine øi pe Jim sæ
stæm acasæ øi sæ nu mergem la bisericæ. În prima sæptæmânæ, værsasem multe
lacrimi; mi se pærea atât de ciudat sæ nu merg la bisericæ. Însæ, curând, satisfacﬂiile
au fost atât de mari, încât sentimentul de stânjenealæ a dispærut. Dumnezeu era
atât de real când studiam, ne plimbam, discutam øi fæceam activitæﬂi menite sæ-L
menﬂinæ pe Hristos în centrul timpului petrecut împreunæ øi al conversaﬂiei noastre.
Am ales sæ avem gânduri noi, idei noi, planuri noi øi am continuat sæ ne consultæm
cu Dumnezeu pentru mai multe idei.
În sæptæmâna a patra, Jim m-a întrebat: “Ce ﬂi-a spus Dumnezeu sæ facem
sæptæmâna asta?”
“Ca sæ fiu sinceræ, nu L-am întrebat. Mi-am închipuit cæ vrea sæ stæm acasæ.
Îmi place acest program nou. Îmi place cæ bæieﬂii nu se abat de la stilul nostru de
viaﬂæ øi cæ tovaræøii lor nu le mai insuflæ astfel toate acele îndoieli. Dar toate astea
sunt niøte motive greøite, nu-i aøa? O sæ ies la plimbare chiar acum øi o sæ-ﬂi
transmit ce îmi va spune Dumnezeu.”
Când m-am întors, i-am spus: “Jim, Domnul mi-a spus cæ ar trebui sæ mergem
la bisericæ sæptæmâna asta. Nu mæ aøteptam la asta øi trebuie sæ mærturisesc cæ
nu-mi place ideea cæ acele probleme vor apærea iar. Însæ I-am cerut lui Dumnezeu
sæ-mi schimbe mintea øi inima ca sæ fac voia Lui øi øtiu cæ va face acest lucru.”
Jim primise acelaøi ræspuns surprinzætor din partea lui Dumnezeu. Când le-am
spus bæieﬂilor, øi ei au fost tulburaﬂi. Ajunsese sæ le placæ sæ stea separaﬂi. Nimænui
nu îi este dor de conflicte, nu-i aøa? Ne-am rugat øi am mers la bisericæ cu o
mulﬂime de idei pe care Dumnezeu ni le descoperise în acele sæptæmâni.
Am avut øi succese øi eøecuri în acea zi. E foarte frustrant sæ nu ai un program
efectiv bine stabilit. Andrew a încercat de douæ ori sæ-øi punæ în practicæ unele
dintre planurile lui, apoi a ales sæ stea mai bine lângæ noi decât sæ se confrunte în
continuare cu temeri øi cu timiditate. Matthew a încercat câteva dintre ideile lui
noi øi, deøi majoritatea au dat greø, una a mers øi a purtat o discuﬂie cu un tânær
mai mare.
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Ca sæ creøti, e nevoie sæ te evaluezi øi sæ te schimbi
Pe drum spre casæ, am observat ceva nou. Eram toﬂi patru critici vizavi de ce
fæcuseræm sau nu. Am comentat: “Nu-mi plac atitudinile noastre de astæzi. Fiecare
dintre noi are câte ceva de care sæ se plângæ – ‘Dacæ liderul ar fi …’, ‘Dacæ aø fi
deﬂinut eu controlul.’ Nu putem alege pentru alﬂii, dar putem alege pentru noi.
Doar prin asociere øi unire cu Hristos putem deveni ca El. Trebuie ca Dumnezeu
sæ ne schimbe atitudinea faﬂæ de cei de la bisericæ.”
Ne-am continuat drumul rugându-L pe Hristos sæ ne înveﬂe cum sæ privim la
aceøti lideri øi tineri care greøeau, prin ochii lui Dumnezeu, nu prin ochii noøtri
omeneøti. Ce ar face Isus dacæ ar fi în situaﬂia noastræ? Ne-am hotærât sæ filtræm
øi mai mult în Hristos ceea ce gândeam øi spuneam înainte de a spune acele
lucruri. Ne-am hotærât sæ-L læsæm pe Hristos sæ ne schimbe caracterele. I-am
promis cæ Îi vom da permisiunea sæ ne întrerupæ gândurile fireøti øi sæ ni le schimbe
cu gândurile Lui. Sentimentele noastre de mânie împotriva celorlalﬂi trebuiau sæ
fie schimbate în compasiune. Frustrarea noastræ trebuia înlocuitæ cu dispoziﬂia
de a-i ajuta acolo unde puteam. În urmætoarele luni, am fæcut progrese uimitoare
în ce priveøte capacitatea de a ne exprima concepﬂiile øi de a cunoaøte voia lui
Dumnezeu pentru noi acasæ øi la bisericæ. Ne-am debarasat de povara de a-i
învinovæﬂi pe ceilalﬂi øi am luat crucea de a-L læsa pe Dumnezeu sæ ne conducæ.
Astfel, cu timpul, Dumnezeu a pus în inimile noastre care se predau mintea
øi atitudinile Lui; iar caracterele noastre au fost transformate. Isus a devenit mai
real în mod personal. Familia noastræ era o echipæ, fiind cu ochii în patru ca sæ ne
ajutæm unul pe altul în zonele slabe ale fiecæruia. Ne împærtæøeam succesele færæ
mândrie øi eøecurile færæ disperare. Primeam sfaturi unul de la altul. Cæminul era
un loc sigur, în care fiecare putea sæ fie onest øi sæ caute noi ræspunsuri færæ
teama cæ va fi ridiculizat sau respins.
Am continuat acest program câﬂiva ani, iar bæieﬂii au învæﬂat, experimentând,
sæ recunoascæ vocea lui Dumnezeu øi sæ-L urmeze. Au devenit lideri, având diferite
funcﬂii în bisericæ. Influenﬂa lor era chiar mai puternicæ decât a celor mai în vârstæ
ca ei. Mulﬂi membri nu puteau fi aduøi pe cæi mai bune, dar nici nu-i mai puteau
trage pe Matthew øi pe Andrew în jos. Bæieﬂii se ajutau unul pe altul sæ ræmânæ
sub cælæuzirea lui Dumnezeu, ascultând øi urmând indicaﬂiile Lui cât de bine
puteau, înælﬂând conversaﬂia acolo unde puteau, pæræsind discuﬂiile pe care nu le
puteau reorienta spre altceva, ca sæ gæseascæ pe alﬂii interesaﬂi de umblarea creøtinæ
sau ca, cel puﬂin, sæ facæ ceva sænætos în mijlocul naturii mai degrabæ decât sæ
vorbeascæ prostii.
Ocazional, le dædeam voie sæ participe la diferite evenimente de tineret, unde
toværæøiile nu erau toate cum am fi vrut noi sæ fie. Nu aveam ceva împotriva
activitæﬂilor de acolo, ci împotriva caracterelor participanﬂilor. Îi încurajam pe
bæieﬂi sæ-L ia pe Isus cu ei øi sæ se lase conduøi de El. Se întorceau acasæ øi ne
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povesteau în detaliu toate activitæﬂile øi discuﬂiile la care participaseræ. Ne
povesteau totul.
Dupæ unul dintre aceste evenimente, Matthew era un pic tulburat de
ineficacitatea lui. S-a hotærât sæ studieze vieﬂile marilor personalitæﬂi ale Bibliei.
A început cu Iosif. Duhul Sfânt i-a subliniat faptul cæ fraﬂii lui Iosif reprezentau
o influenﬂæ stricatæ – îi erau chiar duømani plini de uræ – øi totuøi el s-a purtat cu
ei cu blândeﬂe. Iosif L-a cæutat pe Dumnezeu øi a vorbit ceea ce Dumnezeu i-a
pus pe inimæ, chiar øi atunci când a fost ridiculizat pentru aceste lucru. Când a
fost vândut ca sclav, s-a întors spre Dumnezeul tatælui sæu øi a ales sæ se încreadæ
în El, în loc sæ cadæ pradæ disperærii. Iosif a væzut cæ Dumnezeu este cel mai
aproape în încercæri aspre, descurajatoare. Dificultæﬂile ne ajutæ sæ ne dæm seama
de nevoia noastræ øi sæ ne întoarcem la Dumnezeu pentru soluﬂii. Cu timpul, acea
încercare lucreazæ spre binele nostru. Încercærile lui Iosif l-au fæcut sæ creascæ cu
adeværat în caracter pentru cæ el I-a permis lui Hristos sæ guverneze în locul
eului. El a stat cu tærie de partea curæﬂiei øi a integritæﬂii. Pentru cæ a fæcut ce e
bine, a fost aruncat în închisoare. Cu toate acestea, s-a încrezut în Dumnezeu. Nu
a disperat. Matthew s-a hotærât sæ facæ øi el acelaøi lucru.
Andrew a ales sæ-l studieze pe Daniel. A constatat cæ Daniel øi-a ales ca
prieteni pe unii care sæ stea de partea binelui, împotrivindu-se valului de ræutate
care predomina. Au ales mai degrabæ sæ mænânce mâncare simplæ decât sæ se
înfrupte din toate mâncærurile rafinate de la masa regelui. A væzut cæ Dumnezeu
îi conducea øi cæ acesta a fost cel mai bun lucru pentru ei. Duhul Sfânt a vorbit
inimii lui Andrew øi i-a spus cæ neplæcerea pe care el o simﬂea vizavi de principiile
noastre de alimentaﬂie nu era de la Dumnezeu. Andrew a ales sæ-øi predea
sentimentele greøite øi sæ meargæ înainte ca Daniel. Comuniunea øi asocierea cu
Dumnezeu a rezolvat multe potenﬂiale atitudini supærætoare. Privindu-L pe Hristos
în vieﬂile acestor oameni mari, putem alege ce au ales øi ei – sæ fim schimbaﬂi în
acelaøi chip al Sæu, cooperând cu puterea øi harul Lui. Ce toværæøie bunæ!*
La vârsta de 16 øi, respectiv, 18 ani, Matthew øi Andrew erau foarte pricepuﬂi
la înælﬂarea toværæøiilor lor, la gæsirea unor ocupaﬂii sænætoase øi la purtarea unor
discuﬂii interesante. Aproape cæ nu mai aveau nevoie de sfaturile sau de
supravegherea noastræ. Dumnezeu era cel mai bun Tovaræø al lor øi, privind la
El, rugându-se øi cerându-I îndrumarea, caracterele lor au fost modelate sæ semene
cu al Lui. Nimic nu este mai important decât ca pærinﬂii sæ înveﬂe de la Dumnezeu
cum sæ Îl prezinte tinerilor lor ca pe un Dumnezeu real, astfel încât ei sæ vadæ cæ
El îi ajutæ øi sæ înveﬂe cæ El este un Prieten de încredere, la care pot veni în timp
de nevoie.
Atunci când interacﬂioneazæ cu alﬂi tineri la bisericæ, la serviciu sau la
cumpæræturi øi nu øtiu ce sæ spunæ, bæieﬂii noøtri se întorc imediat la Dumnezeu
* Psalmi 119:63.
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pentru sfat øi cælæuzire. Apoi fac ceea ce simt cæ Dumnezeu le cere sæ facæ. În
timp ce disputele au provocat suferinﬂæ, încercærile au adus creøtere. A-L urma
cu succes pe Dumnezeu a devenit normæ, iar ei recunosc cæ înﬂelepciunea lor
vine de sus, nu de la ei.
Atunci când sunt în naturæ, le place sæ stea singuri, în tæcere, cu Dumnezeu øi
sæ vinæ la El ca la un prieten de încredere, alæturi de care sæ se plimbe øi cu care
sæ împærtæøeascæ frumuseﬂile pe care le-a creat. Începeﬂi sæ dezvoltaﬂi aceste relaﬂii
øi experienﬂe pentru copiii voøtri încæ de când sunt mici, pentru cæ aceasta face
din viaﬂa lor una mai fericitæ øi mai împlinitæ de la o vârstæ fragedæ.
I-am separat pe bæieﬂii noøtri de toværæøiile stricate cu scopul de a gæsi
instrumentele de care aveam nevoie pentru a schimba lucrurile. Ne-am retras din
prieteniile nocive mai degrabæ decât sæ cedæm în faﬂa lor. Am dezvoltat un scop
øi un plan. Isus a fost un Învæﬂætor real pentru fiecare dintre noi. Motoul nostru a
devenit: “Mergem la bisericæ pentru a ne împrieteni cu scopul de a ne întæri øi a
ne încuraja unul pe altul sæ-L urmæm pe Dumnezeu, nu firea pæmânteascæ.” Atunci
când gæsim o inimæ deschisæ, îi vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, care este
mai puternicæ decât pæcatul; îi vorbim despre adeværurile practice øi preﬂioase ale
mântuirii. E bine sæ le împærtæøeøti celor care sunt interesaﬂi cum sæ treci de la o
viaﬂæ condusæ de eu la una condusæ de Duhul Sfânt. Nu ar trebui sæ vorbim mai
mult despre Isus øi mai puﬂin despre eu? Nu ar trebui sæ spunem ce a fæcut Isus
pentru noi? Fæcând acest lucru, vom avea mult mai mult din puterea øi prezenﬂa
lui Isus, care sæ ne dea înﬂelepciunea de a ne descurca în situaﬂii dificile øi vom
câøtiga experienﬂæ în a ne læsa cælæuziﬂi de Dumnezeu. În acest fel, putem
demonstra cum este cu adeværat umblarea cu Dumnezeu – atractivæ.
Toværæøiile – o binecuvântare sau un blestem? Totul depinde de tinerii voøtri:
pe cine aleg drept cap al lor, de cine ascultæ øi cui i se supun. Faceﬂi ca Hristos sæ
fie adeværatul Cap al lor, singurul Conducætor sigur. El va fi cel mai bun Prieten
al tinerilor voøtri øi cel mai loial Tovaræø. El nu îi va abandona niciodatæ. Îi va
conduce în siguranﬂæ prin toate complicaﬂiile pe care le aduc toværæøiile. Nicæieri
nu este mai mare nevoie de acest lucru decât în relaﬂiile bæieﬂi-fete. Ne vom
ocupa mai îndeaproape de acest aspect în capitolul urmætor.
ÎMBRÆﬁIØARE PENTRU CEI SINGURI
UN CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU MAMELE SINGURE
Nu te læsa copleøitæ. Rugæciunea este ræspunsul la fiecare problemæ a vieﬂii.
Ea ne pune în legæturæ cu înﬂelepciunea divinæ a lui Dumnezeu, care øtie cum sæ
aranjeze totul perfect. Atât de adesea nu ne rugæm într-o anumitæ situaﬂie, pentru
cæ, din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt lipsite de speranﬂæ. Însæ nimic nu
este imposibil la Dumnezeu, nici mæcar situaﬂia ta, nici nevoile tale speciale, nici
231

EDUCAﬁIE PENTRU PÆRINﬁI – II

lipsa ta de antrenament de pânæ acum. Nimic nu este atât de încâlcit, încât sæ nu
poatæ fi remediat. Niciun obicei nu este atât de adânc înrædæcinat, încât sæ nu
poatæ fi biruit. Nimeni nu este atât de slab, încât sæ nu poatæ deveni puternic.
Nicio minte nu este atât de obtuzæ, încât sæ nu poatæ fi fæcutæ genialæ. Orice vrem
sau dorim, dacæ ne încredem în Dumnezeu, El ne va oferi. Dacæ ne încredem în
Dumnezeu øi Îl urmæm, El are puterea sæ schimbe orice læsæm în grija Lui.
Fæ din cæminul tæu o oazæ plæcutæ, de dorit, un loc sigur, astfel încât tinerii
tæi sæ nu facæ ocolul de a urma prieteni precum Liviu Lænﬂiøor øi Alina cea Abuzatæ,
pentru ca, mai apoi, sæ trebuiascæ sæ iasæ din aceastæ groapæ pentru a descoperi în
Hristos cel mai bun Cap al lor. Prin exemplu, îi poﬂi conduce la singura sursæ de
putere care sæ-i ajute sæ îndeplineascæ cu succes misiunea pe care Dumnezeu a
plænuit-o pentru ei.
Adu-ﬂi aminte: dacæ te asociezi cu dulgheri buni, vei deveni un dulgher bun,
învæﬂând toate trucurile meseriei. Când te asociezi cu persoane curate øi virtuoase,
vrei øi tu sæ fii curat øi virtuos. Dacæ umbli cu Domnul, vei deveni ca El, singurul
Exemplu perfect. Încearcæ-L pe Dumnezeu!*

Andrew, Matthew, Sally øi Jim mergând spre Quetico.
Toatæ familia porneøte într-o aventuræ pentru a gæsi
Lacul Sanctuarului

* Proverbe 13:20.
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Capitolul 19
RELAﬁIILE BÆIEﬁI-FETE
El te va acoperi cu penele Lui øi te vei ascunde sub aripile Lui. Cæci scut øi
pavæzæ este credincioøia Lui!
– Psalmii 91:4
Prietenii curate
Corina cea Complexatæ era o fatæ dræguﬂæ, minionæ, în vârstæ de 15 ani, care
provenea dintr-o familie excesiv de protectoare øi de conservatoare. Era foarte
timidæ øi avea o pærere negativæ despre sine. A venit la o întâlnire la bisericæ øi a
cerut sæ stea de vorbæ cu mine.
“Ai vrea sæ ne plimbæm prin pædure în timp ce stæm de vorbæ?”, am întrebat-o.
“Da, ar fi frumos. Am probleme serioase cu bæieﬂii. Sunt, în general, o
persoanæ prietenoasæ, dupæ cum øtiﬂi, dar mæ emoﬂionez în prezenﬂa bærbaﬂilor øi
a bæieﬂilor. Simt cæ, dacæ vorbesc cu ei, fac ceva ræu, aøa cæ mæ retrag de teamæ.”
“De ce crezi aøa ceva? Cu siguranﬂæ ceva a fæcut sæ aparæ acest gând.”
“Nu øtiu exact. Nu øtiu cum ar trebui sæ mæ port sau ce se cuvine sæ spun.
Mi-e teamæ sæ nu se creadæ despre mine cæ flirtez, øi atunci amuﬂesc øi nu mai
scot o vorbæ. Raﬂiunea îmi spune cæ nu-i nimic ræu în a sta de vorbæ cu bæieﬂii, dar
frica mæ copleøeøte. E o luptæ teribilæ în sufletul meu. Care gânduri sunt corecte?”
“Lumea nu este fæcutæ doar din bæieﬂi sau doar din fete. Dumnezeu a
intenﬂionat ca bæieﬂii øi fetele sæ se amestece unii cu alﬂii øi sæ fie încântaﬂi sæ se
cunoascæ în cadrul unor prietenii de grup. Atunci când vei petrece timp cu bæieﬂii
într-un grup de tineri de la bisericæ, vei descoperi cæ øi ei sunt fiinﬂe umane ca øi
tine. Dumnezeu vrea ca tu sæ vezi diferite træsæturi în bæieﬂi, astfel încât sæ începi
sæ analizezi pe care dintre acestea le-ai vrea sau nu, într-o zi, în soﬂul tæu. E bine
sæ începi sæ analizezi de tânæræ; perspectiva din care priveøti lucrurile se va
maturiza o datæ cu trecerea timpului. Atunci când încurajez o prietenie bunæ ca
aceasta, nu îﬂi sugerez sæ te implici emoﬂional sau fizic într-o relaﬂie cu un bæiat.
Eøti prea tânæræ pentru asta. E mai bine, la vârsta ta, sæ fiﬂi doar amici. Îﬂi sunæ
rezonabil acest lucru sau încæ ﬂi-e teamæ?”
“Da, e rezonabil”, a spus Corina timid. “Dar mi-e fricæ de bæieﬂi. Mi-e teamæ
cæ Îl voi supæra pe Dumnezeu dacæ stau de vorbæ cu ei øi cæ, atunci când va veni
Isus, voi fi pierdutæ. Nu øtiu ce sæ fac!”
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“De ce sæ-ﬂi fie fricæ? Eøti o tânæræ dræguﬂæ, conservatoare øi onestæ! Nu eøti
îndræzneaﬂæ. Eøti foarte rezervatæ. Bæieﬂii nu sunt ræi, nu-i aøa? A sta de vorbæ cu
bæieﬂii nu este un lucru ræu atunci când tu eøti o fatæ integræ. De ce îﬂi este teamæ?”
Corina a ezitat, apoi øi-a deschis inima øi mi-a spus: “Ei bine, adeværul este
cæ mama a încercat, cu ceva timp în urmæ, sæ mæ ajute sæ îmi depæøesc teama de
a sta de vorbæ cu bæieﬂii. M-a încurajat sæ vorbesc cu un bæiat de treabæ de-o
seamæ cu mine. Am fæcut acest lucru, øi mama bæiatului m-a tras deoparte øi m-a
dojenit aspru pentru cæ flirtam cu bæiatul ei øi eram prea îndræzneaﬂæ. De atunci,
nu reuøesc sæ mai vorbesc cu un bæiat. Frica vine cu aøa o putere peste mine!
Mi-e teamæ cæ Dumnezeu va renunﬂa la mine pentru cæ sunt aøa de rea øi vorbesc
cu bæieﬂii.”
“Trebuie sæ vedem care este adeværul care vine de la Dumnezeu øi care este
minciuna pe care ﬂi-o spune Satana”, i-am ræspuns eu. “Atât Dumnezeu, cât øi
Satana îﬂi vorbesc în minte, prin gânduri øi prin conøtiinﬂæ. Satana insuflæ vinovæﬂie
falsæ, sugerând îndoieli øi minciuni despre Dumnezeu. El vrea sæ-L vezi pe
Dumnezeu aspru øi rigid, aøteptând sæ te striveascæ dacæ faci o greøealæ. Vocea
tare a lui Satana îﬂi stârneøte sentimentele øi emoﬂiile øi te face sæ te simﬂi constrânsæ
sæ te temi sau sæ te îndoieøti. Îﬂi spune cæ trebuie sæ-l asculﬂi dacæ vrei sæ scapi de
acele sentimente înfiorætoare. Galateni, capitolul 5, versetele 19-21, descrie mai
multe træsæturi de caracter ale lui Satana. Nu Dumnezeu trezeøte aceastæ disperare
øi teamæ în tine – Satana o face.”
“Da, asta e vocea care vine la mine cu aceastæ teamæ pe care încerc sæ o
descriu.”
“Acestea sunt cu siguranﬂæ vocea øi caracterul lui Satana. Nu trebuie sæ asculﬂi
de ele. Te poﬂi depærta de minciunile lui Satana øi poﬂi asculta de vocea Tatælui
tæu ceresc în schimb. El spune adeværul. Nu te poate minte, pentru cæ ceea ce
spune se adevereøte. Vocea lui Dumnezeu este o voce înceatæ, care inspiræ
speranﬂæ. El nu constrânge øi nu forﬂeazæ niciodatæ. Îﬂi dæ libertatea sæ accepﬂi sau
sæ respingi gândurile pe care ﬂi le dæ. Îﬂi dæ timp øi spaﬂiu sæ fii un ‘berean’’øi sæ
vezi dacæ ceea ce îﬂi spune este în conformitate cu Spiritul øi Cuvântul Sæu.
Dumnezeu spune: ‘Nu te teme.’ El te face sæ te schimbi din convingere adeværatæ
øi, de asemenea, îﬂi oferæ o mânæ de ajutor ca sæ faci acest lucru. Aøadar, cine
crezi cæ vorbeøte minﬂii tale prin aceste gânduri care se întrec unele cu altele?”
“Pæi, temerile mele mæ constrâng, sunt zgomotoase øi mæ fac sæ vreau sæ mæ
îndoiesc de Dumnezeu. Aøa cæ trebuie sæ vinæ de la Satana, ca sæ mæ doboare.
Dar dacæ acea femeie avea dreptate când spunea cæ sunt îndræzneaﬂæ øi înclinatæ
sæ flirtez? Nu vreau sæ fiu aøa! Crezi cæ sunt aøa?”
“Nu væd nici urmæ de înclinaﬂie spre flirt în tine! Nicio fatæ nu o sæ fie vreodatæ
mai rezervatæ decât tine. Tu nu ai vrut sæ vorbeøti cu acel bæiat. Corect?”
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“Nu, n-am vrut. Am fæcut-o pentru cæ mama m-a convins cæ trebuie sæ fiu
mai prietenoasæ øi mæcar sæ vorbesc cu un bæiat. Ne rugam øi credeam cæ temerile
mele aveau sæ disparæ dacæ le înfruntam.”
“Atunci sunt de acord cu tine. O persoanæ timidæ, temætoare, care doar
vorbeøte inocent cu un bæiat nu e nici îndræzneaﬂæ, nici înclinatæ spre flirt. Ai fost
exemplificarea zicalei: ‘Dacæ vrei sæ ai prieteni, fii tu însuﬂi prietenos.’ Ar fi Isus
prietenos øi cu tine øi cu bæiatul acela?”
“Pæi, da, ar fi, pentru cæ El este prietenos în mod decent.” S-a fæcut luminæ.
“Atunci nu este nimic greøit în a fi prietenos în mod decent, rezervat!”, a raﬂionat
Dora. “Exemplul lui Isus este sigur de urmat!”
“Corect! Deci adeværul este cæ tu erai pur øi simplu o prietenæ aøa cum ar fi
vrut Isus sæ fii. Dumnezeu îﬂi cerea sæ nu mai fii neprietenoasæ øi distantæ øi El nu
dorea sæ-ﬂi fie fricæ. Am dreptate?”
“Da, ai dreptate.” Øi pacea a luat locul pe faﬂa Dorei. Dumnezeu i-a cerut sæ
se încreadæ în El, øi aøa a fæcut.
“Atunci Satana te minﬂea prin mama aceea prea criticæ”, am continuat,
“acuzându-te de ceva neadeværat! Iar respingerea din partea ei ﬂi-a stârnit
sentimentele de teamæ. Am dreptate sau nu?”
“Pæi, da. Cred cæ e adeværat. E ceva diavolesc sæ ræneøti øi sæ acuzi oameni
oneøti. Satana e cel care ne cere sæ ne temem!”, a ræspuns Dora.
“Lasæ-mæ sæ te mai întreb un lucru. Ai avut øi alte dorinﬂe – greøite, poate –
atunci când ai vorbit cu acel bæiat?”
“Nu-mi vine niciuna în minte. M-am gândit la asta, asta øi asta. Nu, nu au
fost alte gânduri”, a ræspuns ea foarte onest øi sincer, analizându-se bine.
“Atunci, aøa ræmâne. Adeværul este cæ tu acﬂionai corect vorbind cu acel
bæiat. Nu-i aøa?”
“Da! Væ mulﬂumesc cæ m-aﬂi ajutat. Mæ simt mult mai bine acum, când øtiu
care este adeværul. Rezumaﬂi-mi încæ o datæ. Øi înﬂelegeﬂi de ce am devenit atât
de fricoasæ în aceastæ privinﬂæ?”
“O fatæ ar trebui sæ se roage, ascultând de vocea cælæuzitoare a lui Dumnezeu
øi ræmânând în acelaøi timp øi rezervatæ øi prietenoasæ. Dumnezeu te va cælæuzi øi
vei învæﬂa, cu timpul, vocea Lui. Un bæiat este øi el o persoanæ, aøa cum øi o fatæ
este o persoanæ. Te poﬂi împrieteni cu un bæiat, øi acest lucru sæ fie complet
inocent în ochii lui Dumnezeu. Sunt motivele tale bune? Dacæ este aøa, mergi
înainte cu atenﬂie, dar nu fi paranoicæ. Cred cæ motivul pentru care acest lucru a
devenit în mod inutil confuz în cazul tæu este folosirea exageratæ a cuvintelor
înclinatæ spre flirt øi îndræzneaﬂæ.
O fatæ poate împlini în exces voia lui Dumnezeu sau doar pe jumætate. Pentru
unele, merge orice. Nu existæ înfrânare. Se împing pur øi simplu în bæieﬂi. Asta
înseamnæ sæ împlineøti doar pe jumætate voia lui Dumnezeu. Iar altele – ca mama
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care te-a mustrat – aplicæ în exces voia Lui. În mod evident, ea crede cæ simplul
fapt de a vorbi sau de a privi la un bæiat înseamnæ flirt sau îndræznealæ. Ea a
etichetat în mod greøit ca fiind un lucru ræu ceea ce era foarte inocent øi sænætos.
Pentru cæ tu eøti sensibilæ øi, poate, exagerat de conøtiincioasæ, ﬂi-e teamæ sæ faci
orice acum. ﬁi-e teamæ de ceea ce vor gândi sau vor spune ceilalﬂi, øi acest lucru
te inhibæ chiar când faci ce este drept øi legitim în ochii lui Dumnezeu.
Drept urmare, gândurile tale îngheaﬂæ øi limba îﬂi amuﬂeøte, deoarece încerci
sæ mulﬂumeøti pe cineva, neøtiind unde este linia de demarcaﬂie între bine øi ræu.
În acest fel, Satana numeøte binele ræu øi ponegreøte ceea ce este corect. Eu cred
cæ tu te judeci în mod exagerat øi te condamni singuræ inutil. Dumnezeu te va
ajuta în aceastæ privinﬂæ. Biblia ne avertizeazæ sæ nu numim ræul bine, dar nici sæ
numim binele ræu. Fii prietenoasæ øi lasæ-L pe Dumnezeu sæ te conducæ pe mæsuræ
ce studiezi modalitatea prin care sæ deosebeøti lucrurile. Crede adeværul – nu
interpretærile lui greøite. Atunci vei fi puternicæ precum Iosif øi vei avea pace în
ciuda tuturor minciunilor de care te vor acuza ceilalﬂi – pentru cæ vei øti cæ faci
voia lui Dumnezeu.”
Corina a încercat sæ-I predea lui Dumnezeu temerile ei øi sæ-L urmeze pentru
a gæsi libertatea. A ales cærarea prieteniei potrivite cu bæieﬂii øi a urmat-o.
Pærinﬂi, trebuie sæ-i învæﬂæm pe tinerii noøtri ce înseamnæ o conduitæ potrivitæ
– øi ce nu înseamnæ. Ajutaﬂi-i sæ deosebeascæ vocea lui Satana de vocea lui
Dumnezeu, sæ øtie care voce este siguræ de urmat øi pe care sæ o respingæ.
Ocupaﬂi-væ de dezechilibrele lor. Dacæ sunt prea timizi, învæﬂaﬂi-i cum sæ fie direcﬂi
sub cælæuzirea lui Dumnezeu. Dacæ sunt prea prietenoøi, învæﬂaﬂi-i sæ fie rezervaﬂi.
Conduøi øi cælæuziﬂi de Hristos, ei pot ræmâne drepﬂi în cadrul toværæøiilor lor, ca
øi Iosif. Nici bæieﬂii, nici fetele nu sunt persoane rele. Ei pot avea relaﬂii corecte
de prietenie, dacæ Îl roagæ pe Dumnezeu sæ îi ajute sæ fie echilibraﬂi øi dacæ fiecare
are motive curate.
Dumnezeu are în plan o vreme potrivitæ pentru orice. Existæ o vreme pentru
prietenii întâmplætoare între bæieﬂi øi fete, prietenii care sunt sigure øi potrivite.
Ei ar trebui sæ se cunoascæ unii pe alﬂii mai degrabæ în cadrul unui grup decât
unul cu altul. Trebuie sæ-øi evalueze motivele în mod sincer împreunæ cu
Dumnezeu. Prieteniile sunt bune atâta timp cât nu existæ nimic altceva în ele
decât simpla dorinﬂæ dupæ prietenie. Nu ar trebui sæ existe fantezii, nici dorinﬂa
de a împinge relaﬂia dincolo de limite, atât din punct de vedere fizic, cât øi
emoﬂional. Pæstraﬂi-o curatæ, færæ o agendæ ascunsæ, cum ar fi dorinﬂa de a fugi de
acasæ.
Existæ øi o vreme pentru gânduri de genul: Cu ce fel de persoanæ mi-ar plæcea
sæ mæ cæsætoresc? Care sunt ﬂintele vieﬂii mele øi dorinﬂele mele? Care este voia
lui Dumnezeu? Cine ar putea sæ îmi fie soﬂ/soﬂie pentru toatæ viaﬂa øi ce fel de
caracter ar trebui sæ aibæ? Toate acestea sunt întrebæri legitime. Mai târziu va
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veni vremea potrivitæ pentru a cæuta sau pentru a ræspunde unei relaﬂii mai
apropiate cu cineva special. Atunci este timpul sæ analizaﬂi aceste probleme chiar
øi mai îndeaproape. Øi, pentru unii, existæ o vreme pentru cæsætorie.
Dar, mai presus de toate acestea, nu særiﬂi peste stadiul de simplæ amiciﬂie,
care este temelia unei prietenii øi cæsætorii de duratæ. Nu mergeﬂi într-un ritm
prea rapid, doar de dragul noului fior pe care îl dæ faptul cæ sunteﬂi urmæriﬂi. Pe de
altæ parte, nu læsaﬂi ca Satana sæ væ umple inimile cu teama de o prietenie inocentæ.
Existæ o vreme pentru orice. Fiﬂi conduøi de Dumnezeu, nu de eu. Rugaﬂi-L sæ væ
înveﬂe cum sæ pæstraﬂi echilibrul corect. Evaluaﬂi-væ motivele pentru care aveﬂi
aceastæ relaﬂie de prietenie cu o persoanæ de sex opus. De ce faceﬂi ceea ce faceﬂi?
Pæstraﬂi-væ motivele curate øi integre ca Iosif. Depærtaﬂi-væ de ræul evident. Læsaﬂi-L
pe Dumnezeu sæ væ înveﬂe cum sæ începeﬂi o relaﬂie curatæ, ca sæ nu aveﬂi regrete
mai târziu.
Îndræzneaﬂæ øi înclinatæ spre flirt
Valentina cea Vioaie, în vârstæ de 16 ani, s-a næpustit în cameræ. “Bunæ,
Sally! Ce mai faci? Ai ceva timp sæ mergi la plimbare cu mine? M-am sæturat de
prietenele mele! Trebuie sæ vorbesc cu tine.”
“Sigur! Chiar acum.”
“Perfect!” M-a luat de braﬂ øi am plecat. Dupæ ce am stræbætut o bucatæ de
drum, ne-am întâlnit cu doi bæieﬂi. M-a pæræsit øi s-a apropiat de unul dintre ei.
I-a luat mâna øi l-a tras spre ea ca sæ-i øopteascæ ceva la ureche. Au râs amândoi.
S-a uitat în jur sæ vadæ dacæ asculta cineva, apoi i-a tras pe amândoi bæieﬂii lângæ
ea ca sæ le øopteascæ ceva. Au râs cu toﬂii.
Întorcându-se la mine, mi-a spus færæ ruøine: “Trebuia sæ le spun ce mai fac
prietenii mei; ei cunosc toatæ situaﬂia. Ne trimitem e-mail-uri tot timpul. Sunt
niøte tipi extraordinari. Îmi place atât de mult sæ stau cu bæieﬂii. Sunt mult mai
distractivi decât fetele.”
“Valentina”, i-am reamintit eu, “cum ræmâne cu promisiunea ta de a sta
departe de bæieﬂi? Øtii cât eøti de vulnerabilæ pentru cæ îﬂi doreøti atât de mult sæ te
iubeascæ øi pe tine cineva øi sæ aibæ grijæ de tine. Parcæ îmi aduc aminte de o
promisiune pe care I-ai fæcut-o lui Dumnezeu dupæ ultimul incident cu un bæiat.”
“Pæi, mda, dar nu m-aø mai distra deloc dacæ mi-aø ﬂine promisiunea.
Promisiunea mea a ﬂinut cam o sæptæmânæ, dacæ a fost o sæptæmânæ! Nu am mai
putut sæ mai spun nu. Fetele nu-s bune de nimic. Nu vor sæ facæ nimic interesant.”
“Faptul cæ ai fæcut ceva interesant singuræ cu bæiatul acela a fost distracﬂie
pentru tine?”
“A, nemernicul æla. A venit sæptæmâna trecutæ la mine când eram la bisericæ,
comportându-se de parcæ totul era în regulæ între noi. N-am vrut sæ vorbesc cu el.
M-am îndepærtat de el øi i-am aruncat o privire care spunea: ‘Lasæ-mæ în pace.’”
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“Øi ce ﬂi-a spus Dumnezeu cæ ar trebui sæ faci?”
“Mi-a spus cæ ar trebui sæ mæ depærtez de toﬂi bæieﬂii pânæ când mæ apropii de
Isus øi ajung sæ-I cunosc vocea, care predominæ peste cea a firii mele. Aøa cum
mæ comport acum, am sæ dau de necazuri într-o zi. Poate cæ are dreptate, dar e
viaﬂa mea. Mamei mele i-a plæcut sæ stea cu bæieﬂii când a fost de vârsta mea, iar
eu vreau sæ mæ bucur de aceeaøi libertate.”
“Dar libertatea ta e de fapt sclavie, Valentina. Libertatea la pæcat înseamnæ
moarte pentru tot ceea ce este bun. Te-ai botezat øi ai renunﬂat la o mulﬂime de
lucruri. Nu te întoarce la vechile cæi; sunt dezastruoase. Eøti prea intimæ cu bæieﬂii.
Felul în care te îmbraci, vorbeøti, stai græmadæ peste ei øi te bagi în sufletul lor te
plaseazæ într-o poziﬂie foarte riscantæ. Îﬂi aduci aminte de discuﬂia noastræ despre
toate astea?”
A dat din cap øi eu am continuat: “Te-ai descurcat atât de bine câteva luni,
având o devoﬂiune personalæ, studiind cum sæ te comporﬂi potrivit în preajma
bæieﬂilor øi cæutând sæ cunoøti vocea lui Dumnezeu, ca sæ te încrezi în El øi sæ faci
din El Pilotul vieﬂii tale în locul eului. Îl mai cauﬂi pe Dumnezeu?”
“Pæi, prietenii mei mæ ﬂin pânæ târziu în noapte; atunci e momentul în care
vorbim la telefon cu toﬂii. Øi dimineaﬂa sunt prea obositæ. Pur øi simplu nu am
timp”, s-a scuzat ea.
“Atunci, prietenii tæi sunt dumnezeul tæu, nu Dumnezeul cerurilor”, am
avertizat-o eu.
“Stai sæ-ﬂi spun ce mi-au fæcut mie fetele astea …” Øi mi-a povestit.
Discuﬂia asta fæﬂiøæ a læsat-o rece. Era Valentina deschisæ la cælæuzirea lui
Dumnezeu? Nu! Nu voia sæ-øi filtreze gândurile prin Dumnezeu, ca sæ-I cunoascæ
voia. Era în mod nesæbuit hotærâtæ sæ acﬂioneze în felul ei, ceea ce însemna cæ îl
alegea pe Satana ca domn al ei.
Deøi nu vrem sæ fim niøte pærinﬂi care nu spun nimic, în timp ce tinerii noøtri
alunecæ pe cærarea unei vieﬂi grele, spunem totuøi ceea ce este necesar, dar
ræmânem asemenea lui Hristos în toate abordærile noastre. A-i læsa pe tineri sæ
suporte consecinﬂele, a le pune restricﬂii, a purta discuﬂii cu ei, a-i educa øi a
studia împreunæ cu ei pentru a învæﬂa cum sæ învingæ slæbiciunile de caracter în
Isus sunt toate folositoare. Dar a alege sæ-L urmeze pe Dumnezeu ræmâne în
sarcina tinerilor. Mulﬂi îl urmeazæ pe Dumnezeu superficial. Puﬂini coopereazæ
cu El în adâncul fiinﬂei lor, acolo unde se gæsesc adeværata libertate øi fericire. Ce
vor alege ei, urmând exemplul vostru øi educaﬂia pe care le-aﬂi dat-o?
Pærinﬂi, trebuie sæ-I permitem lui Dumnezeu sæ aibæ acces la viaﬂa noastræ
interioaræ. El ne poate aræta cæi mai bune de a-i aborda pe tinerii noøtri decât
asprimea, minimalizarea, pretenﬂiile sau indiferenﬂa tolerantæ. El vrea cu ardoare
sæ ne schimbe! Dacæ noi cunoaøtem calea din experienﬂæ, suntem mult mai calificaﬂi
sæ îi ajutæm pe tinerii noøtri sæ se schimbe în Isus.
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Dacæ nu îi conducem aøa cum a intenﬂionat Dumnezeu sæ-i conducem, vor
gæsi pe altcineva care s-o facæ. Poate cæ Dan Distracﬂie-La-Maxim, Dl. Pervers
sau Eric cel Excitant îi va conduce. Sau poate cæ Florentina cea Fâøneaﬂæ, Serena
cea Seducætoare sau Lila cea Libertinæ îi vor ademeni. Acest tip de “lideri” îi vor
atrage pe tinerii noøtri spre independenﬂa, comportamentul uøuratic øi lipsa de
respect faﬂæ de pærinﬂi øi de autoritate ale lui Satana.
Adesea, tinerii noøtri au multe nevoi neîmplinite. O inimæ însinguratæ sau
dorinﬂa de a fi iubit de cineva îi motiveazæ pe tineri când îøi aleg toværæøiile
stricate. Este încercarea lor de a umple golul pe care pærinﬂii nu l-au recunoscut.
Pærinﬂii care se lasæ conduøi de Dumnezeu pot întoarce o astfel de inimæ chiar øi
la aceastæ vârstæ. Schimbarea este posibilæ în Hristos.
Existæ moduri inocente în care o mamæ îøi poate iubi, astfel încât sæ-l fereascæ
de dorinﬂa prematuræ dupæ o relaﬂie cu o fatæ. Existæ moduri corecte prin care un
tatæ îøi poate manifesta dragostea faﬂæ de fiica lui, astfel încât sæ o pregæteascæ sæ
recunoascæ øi sæ se opunæ nemernicului înøelætor, care încearcæ sæ o momeascæ
cu atenﬂii mincinoase øi cuvinte goale. Dragostea tatælui o poate salva de la o
viaﬂæ plinæ de suferinﬂæ, dându-i sentimentul apartenenﬂei. Existæ øi o relaﬂie tatæ-fiu
øi mamæ-fiicæ care poate împlini în siguranﬂæ acea nevoie adâncæ dupæ dragoste,
astfel încât tinerii sæ nu fie mânaﬂi de motive greøite sæ-l caute pe Mister sau Miss
Perfecﬂiune prematur. Mai presus de toate, o relaﬂie personalæ adeværatæ øi
funcﬂionalæ cu Dumnezeu îi va pæzi pe toﬂi tinerii în ce priveøte aceste probleme
aøa cum l-a pæzit øi pe Iosif.
Ce influenﬂæ are un pærinte aspru øi mânios asupra tânærului lui/ei? Dacæ væ
lipseøte autocontrolul, de ce ar vrea ei sæ-L urmeze pe Dumnezeul vostru
neputincios? Înﬂelegeﬂi cæ tinerii voøtri sunt rezultatul a ceea ce aﬂi pus sau nu în
ei. Dacæ vrem sæ-i schimbæm, trebuie sæ începem prin a-I permite lui Dumnezeu
sæ ne schimbe mai întâi pe noi. Exemplul nostru îi poate scuti pe tinerii noøtri de
o mulﬂime de ocoliøuri rele.
Putem învæﬂa cum sæ-i ajutæm sæ creascæ în Dumnezeu, în loc sæ-i dærâmæm
færæ milæ cu grindina vorbelor noastre. Le putem spune ce poate sæ facæ Isus
pentru a-i scæpa de dorinﬂele, înclinaﬂiile, gusturile øi obiceiurile greøite. Poate
cæ, alæturi de Dumnezeu, putem umple acel gol. Dacæ ei aleg sæ pæræseascæ actuala
lor cærare øi sæ se întoarcæ la Hristos, ne putem bucura. Dacæ nu se vor întoarce la
Hristos, putem trece în dreptul lor viitorul Valentinei, nu-i aøa?
Din nou øi din nou, Valentina s-a apropiat de schimbare. Dar în ultimii ani ai
adolescenﬂei, a ales sæ fie liberæ ca pasærea cerului departe de Hristos. I s-a pærut
cæ a fi integru este plictisitor. Este dificil sæ lupﬂi împotriva lipsei de educaﬂie din
primii ani, dacæ tinerii înøiøi nu se întorc la Dumnezeu. Pæcatul este distrugætor.
Dacæ tinerii voøtri aleg acest curs, faceﬂi-le cunoscut cæ Dumnezeu îi va primi
înapoi în momentul în care aleg sæ vinæ la El.
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Tinerilor, acel gol pe care îl simﬂiﬂi este cel mai bine umplut de Isus, în calitatea
Lui de Domn øi Mântuitor – nu de o relaﬂie romanticæ. El væ poate iubi în mod
corespunzætor øi chiar poate compensa deficienﬂele pærinﬂilor. Cæutaﬂi-L øi gæsiﬂi-L.
Dragostea øi pacea væ vor inunda sufletul øi, atunci când veﬂi fi gata, Dumnezeu
væ va conduce la acea persoanæ specialæ. Nu væ læsaﬂi pæcæliﬂi de dragostea øi
plæcerea falsæ ale lui Satana.
Fascinaﬂia faﬂæ de sexul opus creeazæ ravagii în toate cazurile pe care le-am
væzut øi întotdeauna la mijloc este vreo minciunæ a lui Satana care duce la toate
acestea. Interesul excesiv faﬂæ de sexul opus se combinæ adesea cu o îndepærtare
de Dumnezeu øi de restricﬂiile Lui – în gânduri, sentimente, emoﬂii, gusturi,
înclinaﬂii, pofte sau pasiuni. Tinerii cred adesea cæ ei nu vor fi prinøi de capcana
bine pusæ la punct a familiaritæﬂii nepotrivite, care duce la imoralitate, iar aceasta
devine un viciu care îi stæpâneøte. Autosatisfacerea este etichetatæ greøit ca
“normalæ”, când, de fapt, nu este. Ei cred minciunile lui Satana, cum cæ Dumnezeu
le-ar restrânge libertatea de a se bucura de viaﬂæ. Adeværul este cæ aceste relaﬂii
pervertite îi vor marca øi îi vor hærﬂui pentru veønicie øi le vor aduce nenumærate
dureri adânci, pe care nu le vor putea øterge. Poate cæ vor încerca sæ-øi înece
amintirile în droguri, alcool sau o minte dezechilibratæ, dar cicatricele vor ræmâne.
Dacæ se vor întoarce la Dumnezeu, cândva înainte de a muri, vor vedea cât
de aproape de distrugere au ajuns. În loc sæ permiteﬂi în mod pasiv ca acest lucru
sæ se întâmple, acﬂionaﬂi acum. Gæsiﬂi dorinﬂa greøitæ din tinerii voøtri, etichetaﬂi-o
øi, sub cælæuzirea lui Dumnezeu, cultivaﬂi-o pe cea adeværatæ, care sæ o înlocuiascæ.
Dumnezeu încæ îi mai cheamæ pe tineri astæzi: “Vino acasæ, fiul Meu, fiica Mea.
Vreau sæ te scap de toate acestea. Ia-Mæ de mânæ øi urmeazæ-Mæ. Eu te iubesc øi
te voi duce acasæ!”
Lista træsæturilor de caracter ale unui partener de viaﬂæ
Eram la cumpæræturi în oraø, când am dat peste Priscila cea Puræ, în vârstæ de
16 ani. Este o fatæ dræguﬂæ øi prietenoasæ øi este rezervatæ în jurul bæieﬂilor, lucru
pe care l-a învæﬂat în ultimii doi ani cu ajutorul lui Isus øi al pærinﬂilor ei. Øi-a
depæøit teama de a sta de vorbæ cu bæieﬂii, punându-L pe Dumnezeu la cârma
vieﬂii ei, øi, cooperând cu El, a fæcut adeværate schimbæri în gândurile, sentimentele
øi reacﬂiile ei. Timpul petrecut împreunæ cu bæieﬂii în cadrul unui grup mai mare
a învæﬂat-o multe. A învæﬂat sæ se fereascæ de Mihnea cel Mincinos, cu motivele
lui ascunse. A înﬂeles cum sæ se depærteze de ræu* øi care este înﬂelepciunea din
sfatul: “Dacæ niøte pæcætoøi vor sæ te amægeascæ, nu te læsa câøtigat de ei!”† A
putut sæ spunæ nu. A învæﬂat foarte multe despre ceea ce îi place øi nu-i place la
bæieﬂi prin aceste experienﬂe. Mi-a trimis recent o listæ de calitæﬂi pe care i-ar
* Iov 28:28.
† Proverbe 1:10.
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plæcea sæ le aibæ soﬂul ei cândva. A fæcut aceastæ listæ cu rugæciune, în timpul
momentelor ei de devoﬂiune personalæ, când a citit despre marii bærbaﬂi ai credinﬂei
din Biblie, cum ar fi Daniel, Iosif, David øi Ionatan.
“O, doamnæ Hohnberger, v-am trimis lista mea de træsæturi de caracter pentru
Domnul Potrivit. Aﬂi primit-o?”
“Da, am primit-o. Cred cæ ai fæcut o treabæ extraordinaræ întocmind o
asemenea listæ frumoasæ. Mi-au plæcut categoriile tale – “Principii”, “Calitæﬂi”,
cu “Trebuie sæ le aibæ” øi “Mi-ar plæcea sæ le aibæ” alæturi. Ai mai fæcut o listæ:
“N-aø putea sæ træiesc cu ele” øi “Slæbiciuni de caracter cu care m-aø putea
descurca”. Îﬂi dai seama cæ nu te vei cæsætori cu un bærbat perfect. E un lucru bun.
Trebuie sæ fim realiøti. Faptul cæ ai fæcut aceastæ listæ acum, înainte sæ-l cunoøti
pe Domnul Potrivit, este bine. Dacæ ai crezut cæ l-ai gæsit pe Domnul Potrivit øi
apoi ai fæcut aceastæ listæ, atunci ea ar trebui sæ-l descrie, nu-i aøa?”
A zâmbit, dând din cap.
“ﬁi-a plæcut sæ faci asta?”, am întrebat-o.
“Da, chiar mi-a fæcut plæcere. Færæ sæ-mi fac o listæ pe care sæ o utilizez ca
ghid, n-aø avea nici cea mai micæ idee despre ce bæiat ar fi cel mai bun pentru
mine sau ce bæiat ar vrea Dumnezeu sæ am ca soﬂ. Aø fi mai vulnerabilæ în faﬂa
Domnului Nepotrivit. Dumnezeu m-a încurajat sæ privesc øi la mine. În prezent,
întocmesc o listæ de calitæﬂi pe care vreau ca Dumnezeu sæ le schimbe la mine, ca
sæ devin Domniøoara. Potrivitæ. Trebuie sæ am mai bine grijæ de casæ când sunt
singuræ, iar unele træsæturi de caracter trebuie înlocuite. Aøa cæ o sæ lucrez la
asta.”
“Anii tæi de adolescenﬂæ sunt un timp bun pentru a formula principii generale
cu privire la ce calitæﬂi crezi tu cæ ar fi bine sæ aibæ soﬂul tæu, calitæﬂi care ar
asigura un cæmin fericit, sigur, hrænitor øi niøte relaﬂii bune între soﬂ øi soﬂie. Pe
mæsuræ ce vei înainta în vârstæ øi vei analiza øi îﬂi vei rafina înﬂelegerea, vei
modifica lista. Apoi, când va apærea Domnul Potrivit, vei avea niøte principii
logice dupæ care sæ îi judeci caracterul øi principiile. Nu vei judeca doar prin
prisma emoﬂiilor øi a sentimentelor”, i-am spus.
“Mi-a luat câﬂiva ani sæ încep sæ væd ce este cu adeværat important”, mi-a
spus Priscila. “Am privit la pærinﬂii mei ca sæ væd ce factori sunt implicaﬂi atunci
când toate lucrurile merg bine – øi când nu merg. Acest lucru chiar m-a ajutat sæ
pun comunicarea printre primele træsæturi de pe listæ. Færæ comunicare, nu poﬂi
rezolva problemele din cæmin. Timpul mi-a schimbat deja lista. Ai observat vreo
zonæ la care trebuie sæ mai lucrez?”
“La drept vorbind, da. O zonæ la care trebuie sæ lucrezi este lista ta de træsæturi
de caracter. Tu vrei ca Domnul Potrivit sæ fie un lider – puternic, hotærât de
partea lui Dumnezeu øi a binelui – øi un preot al cæminului. Dar vrei sæ fie øi
delicat, dræguﬂ øi întotdeauna blând. Cu un conducætor în casæ, vor fi luate decizii
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øi vei ajunge undeva. S-ar putea ca el sæ fie mai degrabæ puternic decât delicat.
Aøa cæ dorinﬂele tale sunt un pic nerealiste. Aceste calitæﬂi se pot combina pe
mæsuræ ce un bærbat se maturizeazæ în Hristos, dar, în general, nu le întâlneøti
încæ de la început. Fii curajoasæ; Dumnezeu a fæcut ca femeia sæ înmoaie un
astfel de bærbat sub cælæuzirea Lui.
Acum, dacæ vrei un bærbat delicat, dræguﬂ øi întotdeauna blând, care sæ nu te
înfrunte, atunci ceea ce descrii tu este un bærbat tæcut sau nepæsætor. Nu te înfruntæ
pentru cæ nu-i pasæ cum sunt fæcute lucrurile. Proiectele se desfæøoaræ pe o perioadæ
mare de timp, pentru cæ el nu este motivat sæ facæ ceva dacæ nu are chef. Delicateﬂea
lui poate consta în lipsa lui de hotærâre. Are nevoie de un spaﬂiu al lui sau este
timid. Dacæ vrei un bærbat delicat totdeauna, nu vei avea parte de calitæﬂile mai
ferme pe care le-ai trecut pe listæ. Acum, o femeie evlavioasæ îl poate ajuta sæ-øi
cultive calitæﬂi mai ferme, dar nu va reuøi decât dacæ bærbatul ei se lasæ cælæuzit
de Dumnezeu øi decide sæ cultive în mod activ aceste træsæturi de caracter
antagonice cu firea lui. Delicateﬂea lui va continua sæ fie cea mai puternicæ træsæturæ
øi, în general, va domina.
Prin urmare, tu vei începe cu un bærbat care va avea fie calitæﬂile mai blânde,
fie calitæﬂile mai ferme øi vei munci sæ obﬂii echilibrul din acest punct. Fiecare tip
de personalitate are avantajele øi dezavantajele ei. Trebuie sæ-ﬂi dai seama de
care dintre ele eøti mai mult legatæ. Poﬂi descoperi aceasta prin prietenii curate cu
bæieﬂi øi bærbaﬂi. Analizeazæ aceste træsæturi de caracter øi înﬂelege ceea ce ﬂi-am
spus eu øi ce te învaﬂæ Dumnezeu prin aceasta. În momentul de faﬂæ, eøti nerealistæ
în acest aspect. Dumnezeu a læsat ca femeia sæ cultive partea mai slabæ a
caracterului unui bærbat. Nu e bine sæ øtii cæ vei avea øi tu un rol în crearea
soﬂului tæu?”
“O, încep sæ înﬂeleg cæ multe din ce mi-ai spus tu sunt adeværate”, a afirmat
Priscila. “Cred cæ prefer un bærbat mai puternic, care sæ ia decizii sub cælæuzirea
lui Dumnezeu. Cred cæ aø prefera sæ fie lider øi sæ mæ simt rænitæ uneori cæ nu
vede lucrurile în felul meu decât sæ am alæturi pe cineva care este nehotærât øi
care nu se pune pe treabæ. Îmi place øi corectitudinea, iar asta s-ar potrivi mai
degrabæ cu træsæturile de caracter ale bærbatului mai ferm. O sæ mæ mai gândesc.
Prietena mea, Tina, nu se putea descurca cu personalitæﬂile puternice; era
zdrobitæ pur øi simplu pentru cæ ea se intimideazæ repede. Aøa cæ, pentru ea,
bærbatul mai blând ar fi mai potrivit. Am discutat despre faptul cæ ei nu-i place sæ
se miøte prea repede øi cæ nu este matinalæ. Stai sæ vezi când o sæ-i spun øi ei ce
mi-ai spus tu mie. Lista ei este foarte diferitæ de a mea, iar ea crede cæ e ceva în
neregulæ cu ea”, a adæugat Priscila.
“Priscila, Dumnezeu ne-a creat pe fiecare cu o personalitate distinctæ, cu
preferinﬂe øi antipatii diferite. În mod individual, sub cælæuzirea lui Dumnezeu,
trebuie sæ încercæm sæ gæsim persoana potrivitæ pentru noi. Atunci când va veni
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timpul sæ-l cauﬂi pe Domnul Potrivit, concepﬂiile tale vor fi în principiu bine puse
la punct. Atunci va trebui sæ te întrebi: ‘Ce vrea Hristos sæ væd în aceastæ relaﬂie?’
Cautæ dovezi ale mâinii cælæuzitoare a lui Dumnezeu în prieteniile tale. Întreabæ-te:
‘Sunt eu logicæ øi cælæuzitæ de principii sau de emoﬂii?’ O prietenie de duratæ se
dezvoltæ încet øi natural, færæ ca latura fizicæ sæ fie o zonæ sensibilæ.”
“Atunci care træsæturi de caracter sunt mai importante?”, m-a întrebat Priscila.
“Eu cred cæ acele træsæturi care rezultæ din faptul cæ Îl urmeazæ pe Hristos –
cum ar fi onestitatea, integritatea, puritatea, loialitatea, capacitatea de a-øi întreﬂine
familia, faptul cæ stæ hotærât de partea binelui øi dispoziﬂia de a comunica – sunt
importante pentru a întæri o cæsætorie øi a o face sæ dureze. Lipsa de onestitate,
gândurile øi obiceiurile necurate, neglijenﬂa øi o religie de formæ sunt træsæturi de
caracter care submineazæ øi distrug o cæsætorie”, am comentat eu.
Relaﬂii serioase
“Atunci când relaﬂia devine serioasæ, te încurajez sæ-ﬂi evaluezi
compatibilitatea cu bærbatul cu care te gândeøti sæ te cæsætoreøti. Sunteﬂi
compatibili în ce priveøte personalitatea, modul de recreaﬂie, scopurile øi direcﬂiile
vieﬂii, concepﬂiile øi orientarea religioasæ? De exemplu, dacæ Domnul Potrivit
este un alpinist avid, în timp ce tu consideri exerciﬂiul în aer liber o torturæ, sunteﬂi
compatibili? În cadrul cæsniciei, preferinﬂele voastre diferite væ vor separa? Cu
siguranﬂæ. Vederile voastre religioase se armonizeazæ sau sunt în conflict? Dacæ
unul vrea cu ardoare sæ devinæ misionar øi celælalt nu vrea, unul dintre cei doi se
va simﬂi groaznic sau va fi dezamægit. Asta înseamnæ sæ evaluezi compatibilitatea.
Sæ luæm, de exemplu, principiile tale de viaﬂæ. Aveﬂi amândoi aceleaøi scopuri
øi aceeaøi direcﬂie în viaﬂæ? În aceastæ privinﬂæ, lista pe care ai întocmit-o tu este
extrem de preﬂioasæ, pentru cæ tu ai trecut acolo ce este cel mai important pentru
tine. Dacæ, pentru unul dintre voi, onestitatea este la mare cinste, în timp ce
partenerul nu are nicio problemæ cu minciunile nevinovate, în viaﬂa de zi cu zi o
sæ intraﬂi în conflict inevitabil. Apoi mai sunt problemele cæutærii adeværate dupæ
Dumnezeu, ale convingerilor religioase, ale dietei, îmbræcæmintei, muzicii,
managementului finanﬂelor familiei, curæﬂeniei sau lipsei ei, educaﬂiei copiilor øi
multe altele.
Dar adaptabilitatea? Este unul dintre voi rigid øi celælalt flexibil? Væ certaﬂi
la cuﬂite atunci când nu væ înﬂelegeﬂi asupra unei probleme? Unul ﬂipæ øi celælalt
se supune? Reuøiﬂi sæ depæøiﬂi neînﬂelegerile? Sæ fii adaptabil înseamnæ sæ fii
capabil sæ vezi lucrurile în mod diferit, færæ ca acest lucru sæ fie un dezastru;
înseamnæ mai degrabæ cæutarea unor soluﬂii decât întoarcerea spatelui, un spate
rece, ostil. Dacæ el nu este cel potrivit pentru tine, descoperæ acest lucru înainte
de cæsætorie”, am încheiat eu.
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“Mai presus de toate, vreau sæ-l întâlnesc pe Domnul Potrivit într-o zi øi,
dupæ ce am trecut prin acest proces alæturi de Dumnezeu, vreau sæ dureze veønic
cæsnicia noastræ. Vreau sæ ne bucuræm unul de altul la tinereﬂe, dar øi la bætrâneﬂe”,
mi s-a destæinuit Priscila. “Cred cæ aøa a vrut Dumnezeu sæ fie o cæsnicie – nu sæ
ne despærﬂim pentru orice motiv, aøa cum o fac atât de multe cupluri astæzi.”
“Aø mai vrea sæ adaug încæ un lucru legat de asta, Priscila. Atunci când te
implici într-o relaﬂie cu un bæiat care devine tot mai serioasæ, nu spune: ‘Te iubesc!’
în mod superficial. Pæstreazæ aceste cuvinte pentru momentul în care le vei simﬂi
cu adeværat. Dumnezeu te va conduce øi îﬂi va aræta când este momentul sæ le
spui. Unii oameni se pot ﬂine de mânæ færæ sæ fie conduøi de sentimente, alﬂii nu.
Dæ-ﬂi seama ce fel de persoanæ eøti tu. De asemenea, pæstreazæ-ﬂi særuturile pentru
cel cu care eøti siguræ cæ te vei cæsætori, altfel s-ar putea sæ-øi piardæ din
însemnætate. Un simplu særut poate fi inocent øi dulce, dar særuturile lungi stârnesc
poftele trupeøti, care întunecæ logica øi capacitatea de a analiza corect lucrurile.
Aøadar, exprimæ-te înﬂelept. Eu ﬂi-aø recomanda sæ pæstrezi særuturile pentru
logodnæ, când v-aﬂi luat un angajament amândoi. Dar îﬂi las libertatea sæ-L urmezi
pe Dumnezeu, care te va cælæuzi atunci când vei ajunge în acest punct. Atunci
putem discuta mai mult despre aceste lucruri.”
“Pæi, eu trebuie sæ plec. Mæ aøteaptæ mama”, mi-a ræspuns Priscila. “O sæ mæ
gândesc la ce am vorbit øi o sæ îmi modific lista în consecinﬂæ. O sæ vi-o trimit
când va fi revizuitæ. Væ mulﬂumesc pentru sfaturi. Væ mulﬂumesc mult. La
revedere!”
Tinerii noøtri au nevoie de cælæuzire øi de sfaturi, pe mæsuræ ce trec prin
aceste lucruri. Dacæ înæbuøim aceste discuﬂii, ei vor gæsi pe altcineva care sæ le
îndrume gândirea, cum ar fi Înﬂeleptul Lumesc, Irina cea Imoralæ sau Linguøitorul.
Este mai bine sæ discutæm principiile stabilirii de relaﬂii înainte ca tinerii noøtri sæ
fie implicaﬂi fizic øi emoﬂional. Mulﬂi dintre ei, atunci când sunt implicaﬂi øi fizic,
îøi închid ochii øi urechile dacæ nu eøti de acord cu ei. Daﬂi-le acestor tineri niøte
principii øi standarde atunci când minﬂile lor sunt mai deschise. Arætaﬂi-le care
este standardul lui Dumnezeu într-un mod realist øi savuros. Daﬂi-le o temelie,
sub conducerea lui Dumnezeu, care sæ treacæ testul.
Mæræcinii lipsiﬂi de valoare cresc din beløug færæ ca cineva sæ-i îngrijeascæ,
în timp ce plantele folositoare øi frumoase necesitæ o îngrijire foarte atentæ. Tot
aøa este øi cu tinerii øi caracterele lor. Dacæ vrem sæ punem bazele unor obiceiuri
bune øi ale unor principii drepte, atunci avem de muncæ. Dacæ trebuie corectate
obiceiuri rele, e necesar sæ fim perseverenﬂi. Lucraﬂi cu tinerii voøtri pentru a le
insufla principii solide de alegere a unor buni camarazi øi a unor prieteni credincioøi
lui Dumnezeu.
Sub aripa cælæuzirii lui Dumnezeu, putem avea încredere. Adeværul Lui va fi
scutul nostru, protejându-ne de principii dæunætoare. El ne va acoperi cu penele
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protecﬂiei Lui, atunci când Îl vom cæuta. Dacæ suntem în legæturæ cu El, le putem
da tinerilor noøtri cele mai bune sfaturi, în Spiritul lui Hristos, pentru a-i scæpa de
la cæile ræului. Dacæ-i legæm øi pe ei de Dumnezeu, ei vor avea o cælæuzæ siguræ
prin furtunile øi sægeﬂile deøertæciunii de pretutindeni în jurul lor.
A crede sau a nu crede
Aø vrea sæ væ fac cunoøtinﬂæ cu Nina cea Naivæ. Ea este foarte dræguﬂæ, dar
foarte credulæ. Crede foarte repede ce spun oamenii, færæ sæ analizeze roadele
caracterului lor, pentru a vedea dacæ ceea ce sunt se potriveøte cu ceea ce spun.
Satana îi pregætise o capcanæ din cauza acestei slæbiciuni a ei.
“Nina, este un lup în pædure. Mai bine intræ în casæ, altfel o sæ te mænânce!”
Øi Nina a fugit în casæ. Bineînﬂeles cæ nu era niciun lup. Dupæ câtva timp s-a
întors sæ se joace cu tinerii care ræmæseseræ afaræ. Bæieﬂii o pæcæleau astfel ca sæ
scape de ea øi sæ se poatæ juca cu Patricia cea Prietenoasæ, prietena ei.
Nina cea Naivæ era în vârstæ de 14 ani. Era o fatæ blândæ øi adesea pica de
fraieræ deoarece credea tot ce spuneau ceilalﬂi. Într-o zi, prietena ei, Mihaela cea
Mincinoasæ, i-a spus cæ are nevoie de bani pentru o cælætorie misionaræ. Putea
Nina sæ o ajute sæ strângæ ceva bani? Nina cea Naivæ s-a dus la pærinﬂii ei, øi-a
golit puøculiﬂa øi le-a cerut bani rudelor øi vecinilor. Bucuroasæ, Nina i-a dat
Mihaelei tot ce strânsese, numai ca sæ constate cæ Mihaela îøi cumpæra o mulﬂime
de lucruri personale neimportante.
Nina se întreba stânjenitæ dacæ Mihaela nu cumva cheltuia din banii pe care
îi dæduse ea øi øi-a luat suficient curaj încât sæ o întrebe: “Când pleci în cælætoria
aia misionaræ, Mihaela?”
“Nan, despre ce vorbeøti acolo? Nu am avut niciodatæ de gând sæ merg în
vreo cælætorie misionaræ! M-ai înﬂeles greøit. Nu eøti foarte atentæ atunci când
ceilalﬂi vorbesc cu tine, sæ øtii!”, a acuzat-o Mihaela.
Nina a început sæ-i explice Mihaelei ce îi spusese aceasta, când Mihaela i-a
retezat-o: “Ai visat toate lucrurile astea. ﬁi-am spus cæ am nevoie de bani de
cheltuit, iar tu mi-ai fæcut un cadou. Acum, te-ai ræzgândit? Nu trebuie sæ judeci
greøit ce am fæcut, aøa spune Biblia. Zici cæ eøti creøtinæ … deci ce o sæ faci?”
Næucitæ, Nina cea Naivæ s-a retras. A stat de vorbæ cu mama ei øi cu Dumnezeu
despre acest lucru, dar n-a fæcut nimic în aceastæ privinﬂæ, ci a continuat prietenia
– numai ca sæ fie din nou øi din nou înøelatæ de Mihaela, în diferite feluri.
Când a ajuns la vârsta de 17 ani, Nina cea Naivæ a întâlnit un bæiat bine, pe
nume Sorin cel Spilcuit. Vorbea adesea în bisericæ øi mergea în cælætorii misionare.
Pærinﬂii lui declarau cæ lucreazæ pentru Domnul øi întreaga familie pærea fericitæ
în aparenﬂæ.
Atenﬂia curtenitoare a lui Sorin cel Spilcuit a cucerit-o pe Nina cea Naivæ.
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“Doamnæ Hohnberger, când credeﬂi cæ aﬂi putea sta de vorbæ cu mine?”, m-a
întrebat Nina.
“Sunæ-mæ disearæ pe la 6 øi putem vorbi”, i-am spus eu.
“Doamnæ Hohnberger, nu o sæ væ vinæ sæ credeﬂi. L-am cunoscut pe Sorin la
o întâlnire, iar el mi-a arætat interes øi mi-a invitat familia la el acasæ pentru o
searæ de amuzament. Am mers øi, o, e un tânær atât de evlavios! Este atât de
preocupat de lucrurile spirituale. Cu ani în urmæ, mi-am fæcut o listæ cu træsæturile
de caracter pe care aø vrea sæ le aibæ bærbatul cu care mæ voi cæsætori øi cred cæ în
Sorin gæsesc tot ceea ce trecusem eu acolo.”
“De cât timp îl cunoøti?”
“L-am cunoscut ani de zile de la distanﬂæ. Dar cu el nu am petrecut decât o
searæ, atunci când ne-am întâlnit cu familiile. Øi pærinﬂii mei au fost de acord cæ
este un bæiat evlavios.”
“Ai citit vreodatæ Cælætoria creøtinului?”
“Da, am citit-o”, mi-a ræspuns Nina cea Naivæ.
“Îﬂi aduci aminte de omul care l-a amægit pe creøtin øi l-a atras de la cærarea
cætre Oraøul Ceresc? Era îmbræcat complet în alb øi vorbea foarte bine. Dar, la un
moment dat, creøtinul a zærit un petic negru sub îmbræcæmintea lui albæ. Øi unde
l-a condus acest om pe creøtin øi pe tovaræøul lui?”
“Acela era Linguøitorul. El l-a condus pe creøtin øi pe prietenul lui departe
de cærarea cea dreaptæ. I-a bægat într-o încurcæturæ – o capcanæ – øi i-a læsat sæ
moaræ acolo. Dumnezeu a trimis un înger sæ-i salveze, care i-a mustrat øi i-a adus
din nou pe cærarea cea bunæ. Creøtinul a învæﬂat cæ nu poﬂi avea încredere într-o
persoanæ doar luându-te dupæ ceea ce pretinde cæ este sau dupæ înfæﬂiøarea ei.
Trebuie sæ-i testezi caracterul, ca sæ vezi dacæ este condus de Dumnezeu”, a
ræspuns ea.
“Corect. Oamenii ræi se pot comporta corect pentru un timp, dar tu trebuie
sæ-L laøi pe Dumnezeu sæ te conducæ în judecarea adeværatului lor caracter, fie
cæ sunt ceea ce pretind, fie cæ nu sunt.”
“Dar ar fi greøit sæ spun cæ Sorin nu este ceea ce spune cæ este! Nu aø fi o
creøtinæ dacæ aø gândi aøa, nu?”, m-a întrebat ea cu sinceritate.
“Nu ne putem da seama ce conﬂine o carte doar privindu-i coperta. Coperta
poate aræta frumos, iar cartea sæ fie plinæ de lucruri rele, nu-i aøa? La fel e øi cu
un om, nu îl putem judeca doar dupæ aparenﬂe øi dupæ ceea ce pretinde cæ este. Îﬂi
aduci aminte de Flecar?”
“Da, îmi aduc aminte. Vorbea de parcæ ar fi cunoscut calea, dar acasæ la el nu
o urma”, mi-a ræspuns ea.
“Dumnezeu i-a numit pe farisei ‘morminte væruite’ pentru cæ, pe dinafaræ,
arætau bine, dar înæuntru erau plini de schelete, de putreziciune øi de întuneric.
Nu erau ceea ce spuneau cæ sunt. Israeliﬂii l-au ales pe Saul ca rege al lor pentru
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cæ avea o înfæﬂiøare regalæ, impunætoare. Le-a plæcut ambalajul. Dar, pe dinæuntru,
Saul era extrem de independent faﬂæ de Dumnezeu, iar mai târziu roadele lui s-au
væzut. Cine a fost mai înalt în ochii lui Dumnezeu – Saul sau Zacheu?”, am
întrebat eu.
“Pæi, Zacheu era un om foarte, foarte scund. Poate cæ nu era foarte atrægætor,
dar în inimæ dorea sæ-L urmeze pe Dumnezeu. A crescut în ce priveøte caracterul,
pe mæsuræ ce L-a urmat pe Isus øi a îndreptat ræul pe care-l fæcuse. Regele Saul
era înalt din punct de vedere fizic øi atrægætor, dar avea un caracter mic de tot – ca
un smochin neroditor.”
“Da, Nina, ai înﬂeles ce voiam sæ spun. Nu putem judeca o persoanæ dupæ
aparenﬂe øi nici mæcar dupæ felul în care vorbeøte, ci dupæ ceea ce face. Vorbele
sunt nule, dacæ faptele nu se potrivesc cu ele. Noi ne arætæm credinﬂa prin faptele
noastre, nu doar prin ceea ce mærturisim cu gura. ‘Copilul lasæ sæ se vadæ încæ din
faptele lui dacæ purtarea lui va fi curatæ øi færæ prihanæ.’* Aceasta înseamnæ sæ
cercetezi roadele – nu sæ judeci mântuirea veønicæ a unei persoane. Pavel ne-a
sfætuit sæ urmæm exemplul bereenilor. Ei nu credeau pur øi simplu ce le spunea
Pavel. Ei comparau cuvintele lui cu Cuvântul lui Dumnezeu, ca sæ vadæ dacæ
ceea ce spunea el era adeværat. Ei bine, în relaﬂiile speciale de prietenie cu cineva
care, cândva, s-ar putea sæ-ﬂi fie partener de viaﬂæ, trebuie sæ-l testezi øi sæ vezi
dacæ este un adeværat urmaø al lui Dumnezeu sau doar un alt Flecar.”
“Mi-e incomod acest lucru. Am sentimentul cæ îl judec, iar noi nu trebuie sæ
judecæm.”
“În cadrul relaﬂiei speciale de prietenie pe care intenﬂionezi sæ o ai cu acest
bæiat, este numai corect faﬂæ de amândoi sæ væ analizaﬂi onest. Nu vrei sæ ai ca soﬂ
un bærbat onest, care sæ Îl urmeze pe Dumnezeu?”
“Da, asta e în capul listei,” a admis Nina cea Naivæ.
“Atunci crede-l pe cuvânt cæ este aøa cum spune cæ este, pânæ când, dacæ
este cazul, la timpul øi în împrejurærile potrivite, Dumnezeu îﬂi va descoperi cæ
nu este aøa. Roagæ-L pe Dumnezeu sæ-ﬂi arate adeværatul lui caracter dacæ ceea
ce vezi acum nu este cel real. Roagæ-te, urmæreøte øi analizeazæ comportamentul
lui faﬂæ de tine. Fii onestæ cu ceea ce îﬂi descoperæ Dumnezeu. Da, acordæ-i credit,
dar fii de asemenea dispusæ sæ vezi partea întunecatæ, dacæ este vreuna. Lasæ ca
adeværul sæ domneascæ – nu adeværul care ﬂi-ai dori tu sæ fie. Tu eøti în pericol,
pentru cæ ai o istorie nu prea fericitæ cu persoane nedemne de încrederea prea
multæ pe care le-ai acordat-o.”
Am discutat despre confuzia în care a fost în urma experienﬂei cu Mihaela
cea Mincinoasæ. “Dumnezeu nu vrea ca urmaøii Lui sæ creadæ minciuni. Un
adeværat creøtin numeøte pæcatul pe nume øi, deøi îl iubeøte pe pæcætos, uræøte
totuøi pæcatul. De asemenea, el reacﬂioneazæ aøa cum îl conduce Hristos – nu
* Proverbe 20:11.
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cum îl conduc emoﬂiile sale. Dacæ Sorin este ceea ce pare øi spune cæ este, el va
trece testul tæu.”
Aøa cæ Nina a plecat sæ facæ ordine în aceste noi gânduri. Dupæ øase luni de
prietenie øi întrevederi ocazionale cu Sorin, Nina cea Naivæ a væzut foarte puﬂine
aspecte negative. Dar dupæ un an, în care a petrecut mult mai mult timp împreunæ
cu el, a venit din nou sæ stea de vorbæ cu mine.
“Doamnæ Hohnberger, este atât de trist”, mi-a spus Nina cea Naivæ, acum în
vârstæ de 19 ani. “Dumnezeu mi-a cerut sæ întrerup relaﬂia cu Sorin. Îngrijorærile
dvs. în legæturæ cu mine au fost întemeiate. Dumnezeu m-a învæﬂat o lecﬂie foarte
duræ. Nu poﬂi judeca dacæ o persoanæ este demnæ de încredere sau nu dupæ spusele
ei, ci mai degrabæ dupæ fapte. Dumnezeu mi-a dat dovezi care ar fi trebuit sæ-mi
ridice semne de întrebare încæ din primele øase luni, dar eu n-am ﬂinut cont de ele
øi am crezut ce mi-a spus Sorin, nu ce am auzit øi am væzut.
M-a minﬂit încæ de la început, iar eu nu mi-am dat seama. Înainte sæ-l cunosc
eu, a fugit de acasæ ca sæ meargæ la øcoalæ øi a fost din ce în ce mai mult acaparat
de bæuturæ, bætæi, fete øi pornografie; a fost chiar tentat sæ se apuce de droguri.
Træia o viaﬂæ dublæ. Îi plæcea aøa-numita lui libertate øi fæcea o mulﬂime de lucruri
rele. Øtia cæ nu fæcea ce voia Dumnezeu, dar îi plæceau senzaﬂiile pe care le træia;
nu a fost prins. Cu familia reuøea sæ o scoatæ la capæt întotdeauna, iar prietenii îl
admirau pentru deschiderea pe care o avea pentru toate lucrurile rele pe care le
fæcea. Øi, în timp ce se complæcea în aceste pæcate, vorbea la bisericæ despre
umblarea creøtinæ. Era intervievat despre ce înseamnæ sæ umbli cu Dumnezeu, în
timp ce el umbla cu diavolul. Era respectat de mulﬂi, dar nu era tânærul evlavios
care pærea sæ fie. Sub toate veømintele lui albe era ascunsæ o inimæ întunecatæ!
Timpul øi Dumnezeu mi-au descoperit-o.”
“Cum ai descoperit toate astea?”, am întrebat-o.
“Într-o zi, Sorin era foarte vorbæreﬂ øi se fælea cu câteva episoade din partea
întunecatæ a vieﬂii sale. Cred cæ se aøtepta sæ fiu impresionatæ de onestitatea lui.”
A oftat. “M-a tulburat teribil. Când am cæutat în Cuvântul lui Dumnezeu, Galateni,
capitolul 5 mi-a arætat pe cine urma el în realitate. Am discutat de nenumærate ori
despre aceste lucruri, iar el a încercat sæ mæ facæ sæ mæ simt vinovatæ pentru cæ nu
am avut încredere în el. Dar Dumnezeu nu vrea sæ le arætæm încredere unor oameni
care nu sunt demni de ea. Am învæﬂat aceastæ lecﬂie duræ prin experienﬂa asta øi
prin altele.
Când i-am spus cæ m-am hotærât sæ întrerup relaﬂia cu el, a plâns øi mi-a spus
øi mai multe despre el. Am încercat sæ-l ajut, dar nu a vrut sæ renunﬂe la pornografie
sau la alte lucruri. Ca øi Samson, era controlat de poftele øi pasiunile lui; nu era
puternic pentru Dumnezeu. Uneori, admitea cæ are o problemæ, dar nu era interesat
de soluﬂii sau de schimbare; voia ca eu sæ uit pur øi simplu de toate aceste lucruri
øi sæ-l iubesc. Roadele Duhului nu erau în el. Nu se læsa înduplecat uøor, iar
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poveøtile lui erau în contradicﬂie unele cu altele. Am vrut sæ rezolvæm problema,
dar trebuia sæ mæ confrunt cu adeværul care mi se descoperea. Onestitatea este
træsætura de caracter pe care eu o consider cea mai importantæ pentru o prietenie
øi o cæsætorie de duratæ. Sorin m-a fæcut sæ cred cæ este un Daniel când, în realitate,
el era Mihnea cel Mincinos. A fost descoperit.
Acum, împreunæ cu Dumnezeu, voi cæuta un altul. Sunt mai maturæ øi mai
înﬂeleaptæ øi Îi mulﬂumesc Domnului cæ mi-a descoperit aceste lucruri înainte sæ
devenim øi mai apropiaﬂi sau sæ ne cæsætorim. Îi mulﬂumesc lui Dumnezeu cæ m-a
ajutat sæ væd aceste lucruri.”
“Sunt prieten cu toﬂi cei ce se tem de Tine øi cu cei ce pæzesc poruncile
Tale.”* “Depærteazæ-te de nebun [cel care nu-I slujeøte lui Dumnezeu], cæci nu
pe buzele lui vei gæsi øtiinﬂa.”†
Ascultæ de vocea lui Dumnezeu care îﬂi îndrumæ paøii. Hotæræøte-te ca øi
Iosif: “Cum aø putea sæ fac eu un ræu atât de mare øi sæ pæcætuiesc împotriva lui
Dumnezeu?” Alege sæ faci voia lui Dumnezeu, øtiind cæ el cunoaøte ce este cel
mai bine pentru tine. Cerceteazæ Scriptura ca sæ vezi ce anume a fæcut din cæminele
prezentate în ea unele de succes, øi altele nu. Observæ care au fost principiile
vieﬂii lui Hristos øi urmeazæ calea pe care a urmat-o El în încercærile, conflictele
øi succesele Lui. Dacæ vei face acest lucru, El va pune în inima ta dorinﬂele inimii
Lui; El te va îndruma øi îﬂi va aræta cale pe care trebuie sæ mergi. Fæ o listæ cu
calitæﬂile pe care ar trebui sæ le ai tu øi calitæﬂile pe care ar trebui sæ le aibæ soﬂul/
soﬂia tæu/ta. Lasæ-L pe Dumnezeu sæ te modeleze øi sæ te facæ asemenea Lui.
Nu cæuta o prietenie cu persoanele de sex opus din motive greøite sau fireøti,
ci din motive curate øi simple. Ia-ﬂi timp sæ dezvolﬂi prietenii ca sæ vezi care este
adeværatul caracter al persoanelor. Roagæ-L pe Dumnezeu sæ-ﬂi descopere ce
trebuie sæ cunoøti despre celælalt. Fæ un pact cu prietenul/prietena tæu/ta special(æ),
care consideri cæ îﬂi va fi partener(æ) de viaﬂæ, cæ væ veﬂi pæstra amândoi curaﬂi pe
parcursul prieteniei, curteniei øi logodnei. Dacæ sunteﬂi amândoi de acord, unul
poate fi puternic atunci când celælalt este slab. Øi puteﬂi avea bucuria de a væ
cæsætori curaﬂi, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, færæ sæ aveﬂi regrete. Meritæ!
Nu conteazæ dacæ aøa-ziøii prieteni te ademenesc sæ laøi garda jos øi sæ te angajezi
într-o relaﬂie fizicæ. Nu-i crede! Ei sunt duømanul deghizat – oricine ar fi ei.
Linguøitorul îﬂi va spune cæ te iubeøte doar ca sæ-i permiﬂi sæ-øi satisfacæ poftele.
Nu-l crede! Poﬂi spune un “nu” energic, sub cælæuzirea lui Dumnezeu, tuturor
lucrurilor rele, pasiunilor øi promisiunilor lumii. Urmeazæ exemplul lui Iosif –
chiar dacæ s-ar putea sæ fii ridiculizat pentru faptul cæ eøti curat. Este cea mai
bunæ øi cea mai fericitæ cale de urmat, iar Dumnezeu îﬂi poate da puterea sæ fii tot
ce a intenﬂionat El sæ fii.
* Psalmi 119:63.
† Proverbe 14:7.
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În capitolul urmætor, vom examina chestiunile sexuale øi cum se leagæ ele de
relaﬂiile cu persoanele de sex opus.
ÎMBRÆﬁIØARE PENTRU CEI SINGURI
UN CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU MAMELE SINGURE
O mamæ singuræ poate – cælæuzitæ de Dumnezeu – sæ-øi conducæ copiii sæ
urmeze niøte standarde curate într-o relaﬂie cu persoanele de sex opus, chiar dacæ
ea nu a urmat aceeaøi cærare. Fii onestæ cu tinerii tæi. Lasæ-te tu însæﬂi condusæ de
Dumnezeu. Promite cæ-i vei ajuta în aceøti ani de formare sæ facæ deosebirea
între comportamentul integru øi cel nepotrivit. Studiazæ øi cerceteazæ cu ei
principiile lui Dumnezeu øi ajutæ-i sæ decidæ, sub cælæuzirea lui Dumnezeu, cum
îøi vor træi viaﬂa. Oferæ-le ocazii sæ ia hotærâri în Hristos – acestea sunt adeværatele
lecﬂii de zbor. Educæ-i sæ-øi predea viaﬂa lui Dumnezeu, ca sæ gæseascæ adeværata
viaﬂæ fericitæ alæturi de cineva special. Fii cel mai bun exemplu posibil în Hristos.
Roagæ-te pentru ei – øi cu ei – pe mæsuræ ce parcurgeﬂi împreunæ øcoala vieﬂii,
conduøi de Hristos, scoﬂând la luminæ atât træsæturile voastre puternice de caracter,
cât øi pe cele slabe, ca Dumnezeu sæ se ocupe de ele. El este alæturi de voi!
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El l-a gæsit într-un ﬂinut pustiu, într-o singurætate plinæ de urlete înfricoøate;
l-a înconjurat, l-a îngrijit øi l-a pæzit ca lumina ochiului Lui.
– Deuteronom 32:10
Irina cea Întrebætoare, în vârstæ de 4 ani, s-a oprit din activitatea ei, aceea de
a îmbræca pæpuøa. “Mamæ”, a întrebat ea nonøalant, “de unde vin copiii?”
Mama, care era însærcinatæ, s-a rugat în tæcere pentru tact. “Scumpo, copiii
vin din dragostea lui mami øi a lui tati. Isus îi dæ viaﬂæ copilaøului, iar mami îl
poartæ chiar aici pânæ se face suficient de mare ca sæ se nascæ”, iar mama i-a luat
mâna øi i-a pus-o pe abdomenul ei umflat. “Aici ai crescut øi tu, øi eu te-am iubit
øi am avut grijæ øi de tine la fel.”
“O, întrebam øi eu doar,”, i-a ræspuns Irina cea Întrebætoare øi a continuat
sæ-øi îmbrace pæpuøa.
Gabi cel Gânditor, în vârstæ de 14 ani, a intrat pe uøæ chiar când se termina
aceastæ discuﬂie øi a pus øi el aceeaøi întrebare: “Mamæ, de unde vin copiii? Vreau
sæ spun, cum se fac?” Mama l-a privit în ochi øi øi-a dat seama cæ întrebarea lui
era una onestæ, sinceræ. Luându-l pe dupæ umær, l-a dus în cealaltæ cameræ. S-a
rugat din nou în tæcere ca Dumnezeu sæ-i dea înﬂelepciune øi i-a ræspuns: “Ei
bine, fiule, un copil chiar este fæcut din dragostea mamei øi a tatælui. Ai væzut
cum se îmbræﬂiøeazæ veveriﬂele, nu-i aøa?” Gabi a dat din cap, ascultând cu atenﬂie.
Mama a continuat. “Atunci când tatæl tæu øi cu mine ne-am hotærât sæ avem un
copil, ne-am îmbræﬂiøat într-un act de dragoste adeværatæ. Corpul mamei a furnizat
un ou, iar corpul tatælui a furnizat sæmânﬂa care sæ fertilizeze oul. Aceste douæ
celule s-au unit, s-au multiplicat øi s-au divizat conform planului lui Dumnezeu,
pentru ca sæ se transforme într-un copil. Asta-i toatæ treaba cu ciclul femeilor.
Cam o datæ pe lunæ, corpul unei femei produce un ou, øi atunci, dacæ alegem, noi
avem ocazia sæ avem un copil. Dragostea îl zæmisleøte, iar binecuvântarea lui
Dumnezeu dezvoltæ acea dragoste într-o nouæ viaﬂæ – un copil. Aøa se fac copiii.”
Mama a aøteptat sæ vadæ dacæ ræspunsul ei era mulﬂumitor.
“Unde creøte copilul? În stomacul tæu?”, a întrebat el cu puﬂinæ greaﬂæ.
“Nu. Dumnezeu a conceput un loc special pentru copil în interiorul fiecærei
femei. Se numeøte uter. Este separat de stomacul meu øi de toate celelalte organe
ale mele. În interiorul uterului creøte un cordon care face legætura între rezerva
de sânge a bebeluøului øi rezerva mea de sânge. Dumnezeu foloseøte acest cordon
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ca sæ îi dea bebeluøului mâncare øi apæ øi ca sæ elimine secreﬂiile corpului
bebeluøului. Bebeluøul nu respiræ øi nici nu merge la toaletæ pânæ când nu se
naøte. Ce mænâncæ o mamæ constituie hrana bebeluøului; de aceea sunt foarte
atentæ sæ mænânc mâncare sænætoasæ. Ceea ce gândeøte øi simte o mamæ îl hræneøte
emoﬂional pe bebeluø. De aceea e important sæ fiu fericitæ, încrezætoare øi calmæ.
Atunci când stau de vorbæ cu Dumnezeu, bebeluøul Îl experimenteazæ pe
Dumnezeu împreunæ cu mine. Aceasta îl ajutæ pe bebeluø sæ creascæ fizic, mintal
øi spiritual.* ﬁi-am ræspuns la întrebare?”
“Da. Dar mæ întrebam øi cum ies copiii.”
“Dumnezeu se îngrijeøte de toate. El a fæcut un canal special prin care sæ iasæ
bebeluøul, care se numeøte canalul de naøtere. Acum este mic, dar atunci când va
veni vremea, el se va întinde suficient, încât sæ-i permitæ bebeluøului sæ se nascæ.
Nu e Dumnezeu minunat? Mai ai ceva pe suflet?”
“Mai am øi alte întrebæri, dar, deocamdatæ, cred cæ e tot ce voiam sæ øtiu”, a
ræspuns Gabi cel Gânditor.
“Fiule, vreau sæ vii la mine sau la tatæl tæu ori de câte ori ai asemenea întrebæri,
iar noi o sæ-ﬂi ræspundem la ele în mod exact. Dumnezeu a intenﬂionat ca
sexualitatea sæ fie curatæ øi frumoasæ, dar Satana a lucrat din greu ca sæ o transforme
în ceva distrugætor. Chiar øi printre creøtinii devotaﬂi vei întâlni concepﬂii lumeøti
despre chestiunile sexuale. Satana lucreazæ ca sæ-ﬂi dea nu doar idei greøite, ci øi
concepﬂii distructive despre femei, care îﬂi vor afecta modul în care vezi viaﬂa.
Aøa cæ te rog sæ te simﬂi liber sæ mæ întrebi orice øi ai grijæ la ce îﬂi spun ceilalﬂi
despre acest dar special al creaﬂiei, pe care Dumnezeu i l-a dat omului.”
“O sæ am grijæ, mamæ! Îﬂi mulﬂumesc cæ mi-ai explicat. Acum înﬂeleg.”
Fratele în vârstæ de 18 ani al lui Gabi studia în fundul camerei, dar aceastæ
conversaﬂie îi atræsese atenﬂia. El a comentat: “Gabi, îﬂi aduci aminte cæ i-am
întrebat pe mama øi pe tata ce înseamnæ anumite înjuræturi pe care le auziseræm
la agenﬂia imobiliaræ?” Gabi a dat din cap. “Mi-au sugerat cæ era mai bine sæ nu
øtiu ce înseamnæ acele cuvinte pentru cæ a le øti sensul mi-ar fi fæcut mai degrabæ
ræu decât m-ar fi ajutat. Dupæ ce am stat de vorbæ øi cu Dumnezeu, am fost de
acord. Apoi, mai târziu, când vecinul nostru m-a ocærât cu acele cuvinte murdare,
am putut sæ ræmân neafectat de ele, pentru cæ nu înﬂelegeam ce spune. Øtiam cæ
era ceva de ræu din cauza purtærii lui, dar cuvintele nu însemnau nimic pentru
mine. Aøa cæ nu prea m-au supærat. Cred cæ unele lucruri ca cele despre care
vorbeøte mama e mai bine sæ nu le cunoøti.”
“Ei bine”, a fost de acord Gabi, “vreau sæ øtiu doar ce vrea Isus ca eu sæ øtiu.
Nu vreau sæ øtiu ce înseamnæ înjuræturile – sau lucruri greøite despre sexualitate.”
Copiii øi tinerii noøtri au nevoie sæ înﬂeleagæ corect planul lui Dumnezeu
pentru dragoste øi sexualitate. Øi cel mai potrivit loc unde pot învæﬂa acest lucru
este de la niøte pærinﬂi iubitori, care sunt sensibili atât la cælæuzirea lui Dumnezeu,
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cât øi la capacitatea tinerilor lor de a procesa informaﬂiile care le sunt date. Nu
trebuie sæ le dæm nici prea mult, nici prea puﬂin. Începeﬂi cu informaﬂiile generale
øi adæugaﬂi detaliile specifice pe mæsuræ ce este nevoie de ele. Prea multe detalii
explicite s-ar putea sæ le stârneascæ curiozitatea sau sæ ducæ la explorarea øi
experimentarea acestora înainte sæ fie suficient de mari, încât sæ aibæ propria lor
umblare cu Dumnezeu sau sæ aibæ suficient discernæmânt moral pentru a folosi
aceste informaﬂii într-un mod înﬂelept øi curat. Dacæ nu au nevoie de toate detaliile
despre cum funcﬂioneazæ aparatul reproducætor, de ce sæ le dæm?
Pe de altæ parte, pærinﬂilor nu ar trebui sæ le fie teamæ sau jenæ sæ abordeze
aceastæ problemæ cu copiii lor. Întrebærile oneste meritæ ræspunsuri oneste, adaptate
vârstei, înﬂelegerii øi maturitæﬂii copilului. Ræspundeﬂi la întrebæri într-o manieræ
realistæ, dându-le informaﬂii pure, aøa cum a intenﬂionat Dumnezeu. Unii pærinﬂi
le dau tinerilor sæ citeascæ o carte, øi acest lucru øi-ar putea avea øi el rostul lui.
Dar o carte este mai degrabæ impersonalæ. Dacæ alegeﬂi sæ le daﬂi o carte,
asiguraﬂi-væ cæ veﬂi comunica deschis cu tinerii voøtri øi cæ veﬂi adæuga o nuanﬂæ
personalæ, ræspunzându-le astfel la întrebare. Dumnezeu væ va da înﬂelepciunea
pentru a alege abordarea cea mai bunæ pentru voi øi tânærul vostru.
Adeværata dragoste øi dragostea de sine
La baza concepﬂiei cuiva despre chestiunile sexuale stæ definiﬂia lui/ei despre
dragoste. Noi spunem: “Îmi iubesc maøina.” “Iubesc îngheﬂata.” “Iubesc
cumpæræturile.” Acest tip de dragoste se bazeazæ pe ceea ce îmi place, ce mæ
mulﬂumeøte, ce mæ face sæ mæ simt bine. Acest tip de dragoste îøi poate avea
locul ei, dar nu aceasta este planul lui Dumnezeu în relaﬂiile din familie.
Dumnezeu a ilustrat la Calvar ce fel de dragoste ar trebui sæ avem unul pentru
altul. “Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat …”* Dragostea neegoistæ
a unuia pentru celælalt este adeværata dragoste a lui Dumnezeu. Eul nostru trebuie
sæ moaræ, pentru ca Dumnezeu sæ træiascæ øi sæ-i iubeascæ pe ceilalﬂi prin noi. Noi
ne predæm lui Dumnezeu. Soﬂul/Soﬂia care îøi înæbuøæ impulsul de se manifesta
mânios sau de a rosti cuvinte depreciative manifestæ dragoste într-un mod foarte
tangibil, ca la Calvar. Eul din noi trebuie sæ disparæ din centrul vieﬂii noastre øi
Hristos trebuie întronat în loc. Doar pe aceastæ bazæ putem ajunge la o înﬂelegere
puræ a dragostei øi a sexualitæﬂii.
Tinerii noøtri învaﬂæ sæ defineascæ dragostea dupæ modul în care pærinﬂii se
poartæ acasæ. Dacæ ei îi væd pe tata øi pe mama cæ sunt vulgari sau grosolani,
senzuali, egoiøti sau mânioøi, este creat cadrul ca tinerii sæ aibæ aceleaøi idei
pervertite despre dragoste. Dar dacæ ei îøi væd pærinﬂii renunﬂând la sine pentru
binele celuilalt øi manifestând dragostea puræ øi plinæ de grijæ a lui Dumnezeu, în
tandreﬂe, ajutorare reciprocæ, bunætate øi puritate în Hristos, ei vor avea o definiﬂie
mult mai bunæ a dragostei øi a intimitæﬂii.
* Ioan 3:16.
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O soﬂie øi o mamæ poate da pe faﬂæ o astfel de dragoste în multe feluri. Eu nu
am crescut væzând o dragoste adeværatæ între tatæl øi mama mea, aøa cæ Dumnezeu
a trebuit sæ mæ înveﬂe sæ-l iubesc în mod neegoist pe Jim al meu. Dumnezeu îmi
cere sæ vorbesc blând atât în vremurile bune, cât øi în cele de dificultæﬂi. Atunci
când apar probleme, nu trebuie sæ am accese de furie sau sæ mæ retrag într-o
tæcere de gheaﬂæ. Færæ sæ-mi compromit conøtiinﬂa, caut timpul potrivit pentru a
discuta deschis, a fi vulnerabilæ øi a încerca sæ rezolv problema.
Fac o prioritate din a-i sluji lui Jim, a-l face sæ se simtæ bine prin servitul
mesei la timp, a-l ajuta sæ aibæ succes în lucrarea lui øi a-l ajuta la nenumæratele
lui proiecte din gospodærie. “De ce are nevoie Jim? Cum îl pot ajuta?” Eforturile
mele voioase de a menﬂine casa curatæ øi plæcutæ vorbesc mult despre adeværata
dragoste prin slujire. Atingerile tandre, cum ar fi masajul pe spate sau pe talpæ, îi
aratæ cæ ﬂin la el. Îmi place de asemenea sæ-i spun lui Jim: “Eøti atât de puternic,
încât poﬂi face orice.” Sau: “Æsta-i bærbatul meu!” În felul acesta, îi spun cæ este
special. Aceste cuvinte sincere de confirmare îi încælzesc inima øi ne apropie øi
mai mult.
Îl mai iubesc pe Jim petrecând timp, distrându-mæ cu el – bucurându-mæ de
el. Îmi place sæ-l tachinez øi sæ-l fac sæ mæ alerge prin jurul mesei din bucætærie
sau prin jurul casei. Râdem amândoi øi chicotim – cum fac øi bæieﬂii sau musafirii
noøtri. Bineînﬂeles, el mæ prinde întotdeauna într-o îmbræﬂiøare cælduroasæ øi un
særut. E pur øi simplu veselie curatæ!
Fac toate aceste lucruri având ca motiv: “Cu ce se alege el?” – nu: “Cu ce mæ
aleg eu?” Care este motivul pentru care faci ceea ce faci? O faci pentru tine sau
pentru celælalt? Aceasta face diferenﬂa între dragostea adeværatæ øi dragostea de
sine. Adeværata intimitate fizicæ este produsul secundar natural al acestei exprimæri
obiønuite a dragostei øi al disponibilitæﬂii de a ajuta de-a lungul întregii zile, atât
din partea soﬂului, cât øi din partea soﬂiei.
Soﬂul defineøte dragostea prin modul în care se ocupæ de soﬂia lui. El trebuie
sæ o preﬂuiascæ aøa cum Hristos a iubit biserica øi S-a dat pe Sine pentru ea.*
Hristos nu Øi-a exploatat biserica pentru ceea ce putea ea sæ facæ pentru El, nu-i
aøa? În niciun caz! Atunci când un soﬂ se aflæ sub cælæuzirea lui Dumnezeu,
dragostea lui va fi un model curat, plæcut øi evlavios, care meritæ imitat. Se va
bucura de soﬂia sa pentru ceea ce este ea – mintea, inima øi personalitatea ei – nu
doar pentru ceea ce poate sæ facæ pentru el. Eul trebuie sæ moaræ. Adeværata
dragoste nu va da drumul la mânie, nici nu va aplica tratamentul tæcerii pentru a-l
manipula pe celælalt sæ facæ aøa cum vreau eu. Dragostea Îl va urma pe Dumnezeu
în gândire, vorbire øi comportament blând. Soﬂul va avea grijæ de soﬂie øi se va
juca cu ea. Va comunica în mod pozitiv cu ea øi va cæuta soluﬂii atunci când apar
dificultæﬂi. Va fi prietenos, va da o mânæ de ajutor la treburi øi o va încuraja. O va
trata ca pe o reginæ.
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Lui Jim al meu îi place sæ-mi spunæ cæ mæ iubeøte tachinându-mæ øi gæseøte
întotdeauna noi moduri de a mæ încuraja prin cuvinte ca “tu eøti culoarea care
lipseøte din curcubeu”, færæ sæ fie nimic în aceste cuvinte øi pentru el. Atunci
când un bærbat îøi iubeøte soﬂia în acest mod, ei îi va face plæcere sæ-i slujeascæ øi
sæ i se supunæ. Se va deschide ca o floare øi se va dærui bærbatului ei.
Bæieﬂii noøtri au observat aceastæ dragoste mai bine de douæzeci de ani øi au
înﬂeles-o. Când Matthew o curta pe Angela, a luat-o într-o excursie. Au urcat pe
lângæ o cascadæ øi au ajuns la un câmp de flori roøii, aflate în plinæ floare. Matthew
a exclamat: “Angela, priveøte! Eøti atât de frumoasæ, cæ pânæ øi florile acestea
roøesc în prezenﬂa ta.” Angela s-a înroøit mai ceva decât florile acelea øi au început
sæ se tachineze jucæuø. Cum a învæﬂat Matthew sæ iubeascæ aøa sau sæ aibæ motive
pure? Urma exemplul pærinﬂilor. Angela, la rândul ei, i-a arætat lui Matthew cæ
era special pregætind desertul lui favorit – bezele de roøcove – doar pentru el.
Andrew a avut øi el versiunea lui. “Sarah, eøti atât de frumoasæ! Eøti cea mai
luminoasæ stea de pe cer. Îﬂi mulﬂumesc cæ eøti tu!” Faﬂa dræguﬂæ a timidei Sarah
s-a îmbujorat de plæcere. O zi sau douæ mai târziu, Andrew a primit o cutie cu
præjiturele de roøcove fæcute special pentru el, cu un bilet pe care scria: “Eøti cel
mai perfect om de pe faﬂa pæmântului!” Øi lui Andrew i-a plæcut ræspunsul ei. Cu
adeværat învæﬂæm prin imitaﬂie!
Matthew øi Angela, Andrew øi Sarah – fiecare cuplu a avut niøte perioade de
curtenie ca în poveøti pentru cæ øi-a construit relaﬂia pe temelia prieteniei pure.
Mi-aø dori sæ am spaﬂiu suficient sæ væ povestesc toate exprimærile tandre ale
dragostei, pe care fiecare dintre ei le-a fæcut celei care era specialæ pentru el.
V-ar plæcea toate. Ambele cupluri se bucuræ acum de cæsætorii pline de afecﬂiune
– fiecare unicæ în felul ei – nepætate de regrete sau de pasiuni egoiste.
Cu Dumnezeu, cæminul vostru poate fi o demonstraﬂie a dragostei curate pe
care Dumnezeu vrea ca un soﬂ øi o soﬂie sæ o împærtæøeascæ. Este cea mai puternicæ
influenﬂæ a noastræ în vieﬂile tinerilor noøtri.
Mulﬂi tineri sunt expuøi unor concepﬂii despre dragoste care nu reprezintæ
deloc adeværata dragoste. Dacæ o soﬂie consideræ ca de la sine cæ soﬂul ei trebuie
sæ o iubeascæ, atunci nu-øi mai face partea care-i revine în a aduce fericirea în
cæmin øi se aøteaptæ ca el sæ-i împlineascæ toate nevoile; este prinsæ în dragostea
pentru sine. Dacæ un soﬂ o trateazæ pe soﬂia lui ca pe o cârpæ, vorbindu-i aspru sau
tratând-o bine doar când are chef sau când urmæreøte sæ obﬂinæ ceva, nu cunoaøte
dragostea adeværatæ.
În afara cæminului, dragostea de sine se învaﬂæ aproape de pretutindeni. Este
în muzica pe care o aud la magazin. Este în toate revistele øi panourile publicitare.
Le este împærtæøitæ tinerilor de profesorii sau colegii de øcoalæ sau chiar de tovaræøii
lor de la bisericæ. Satana pune în mod incorect semnul egal între dragoste øi
excitarea sexualæ în afara unei relaﬂii în care cei doi îøi iau angajamente unul faﬂæ
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de celælalt. Ea se centreazæ mai degrabæ pe atracﬂia exterioaræ decât pe adeværatele
calitæﬂi ale inimii. Totul are legæturæ cu “mine”! Cât de ieftin!
Mulﬂi tineri sunt scoøi din minﬂi de ideea intimitæﬂii fizice. Cauza ar fi poate
un cæmin nefericit. Poate cæ sunt conflicte nerezolvate. Adesea, tinerii au un gol
interior pe care cu greu îl recunosc øi îl exprimæ. Sunt mânaﬂi sæ gæseascæ dragoste,
dar Satana a reuøit sæ-i pæcæleascæ, astfel încât sæ nu mai facæ deosebire între
adeværata dragoste øi dragostea de sine.
Falsul portret al unui bærbat
Fetele tânjesc dupæ romantism. Vor sæ se simtæ speciale pentru cineva. Vor
sæ øtie cæ sunt iubite øi preﬂuite. Cred cæ bærbatul potrivit le va satisface acel dor
interior profund. Se aøteaptæ ca un tânær sæ fie “cavalerul în armuræ strælucitoare”,
care sæ le salveze de durerile vieﬂii øi sæ le facæ sæ se simtæ ca niøte prinﬂese. Am
væzut fete care îøi doreau un prieten cu atâta disperare, încât acest lucru devenise
scopul lor în viaﬂæ. Problema este dublæ. În primul rând, niciun tânær nu va împlini
asemenea aøteptæri mari. În al doilea rând, motivaﬂia fetei pentru o relaﬂie este
egoistæ – “eu cu ce mæ aleg?” mai degrabæ decât “cum pot sæ-L onorez pe
Dumnezeu øi sæ îmbunætæﬂesc viaﬂa acestui tânær?”
O tânæræ dræguﬂæ, în vârstæ de 17 ani, urmærea bæiat dupæ bæiat. Mi-a spus cæ
vrea sæ se cæsætoreascæ deoarece vrea sæ aibæ un copil pe care sæ-l creascæ pentru
Isus. Pærea un scop nobil, dar când am cercetat mai adânc, s-a deschis øi mi-a
explicat cæ viaﬂa ei de acasæ era groaznicæ. Lacrimile i-au umplut ochii când mi-a
povestit despre casa micæ, neterminatæ øi murdaræ cæreia îi spunea “acasæ”. Familia
ei se certa continuu, iar ea se simﬂea neiubitæ øi nedoritæ. O, dacæ ar fi scæpat øi ar
fi avut propria casæ pe care sæ o ﬂinæ curatæ, dacæ ar fi fost iubitæ de cineva øi dacæ
ar fi avut un copil, era siguræ cæ avea sæ se simtæ mulﬂumitæ øi împlinitæ! Dorinﬂele
ei erau de înﬂeles, nu-i aøa? Dar soluﬂia ei chiar era o soluﬂie? Era motivatæ de
dragoste adeværatæ sau de dragoste de sine? Dumnezeu ne cerceteazæ motivele.
El întreabæ: Cine este la cârmæ?
Aceastæ tânæræ disperatæ a gæsit într-adevær un tânær care s-a cæsætorit cu ea
øi a avut un copil foarte devreme. Dar nu a gæsit împlinirea pe care øi-o dorea. A
adus în cæsnicia ei modul greøit de a comunica pe care-l învæﬂase de la pærinﬂii ei,
iar soﬂul ei a contribuit øi el cu câteva defecte de-ale lui. Nu era pregætit sæ aibæ
grijæ financiar de ea øi de copil, aøa cæ au fost forﬂaﬂi sæ træiascæ într-un apartament
micuﬂ, având mai nimic. Instabilitatea cæsniciei lor a crescut o datæ cu venirea pe
lume a celui de al doilea øi al treilea copil; s-au depærtat tot mai mult unul de
altul. A fost devastatæ. Øi-a dat seama cæ a særit din lac în puﬂ. Acum, în condiﬂii
foarte dificile, a trebuit sæ gæseascæ soluﬂia care îi fusese tot timpul la dispoziﬂie –
sæ-L lase pe Dumnezeu, nu eul, sæ ocupe locul central în viaﬂa ei øi sæ o cælæuzeascæ!
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Cazul ei este prea comun. Unele fete îøi doresc un bæiat care sæ le dea mânæ
liberæ sæ stea acasæ øi sæ domneascæ în lenevie. Altele cad în plasa unei relaﬂii
romantice care sfârøeøte în abuz fizic sau mintal. Analizaﬂi-væ motivele împreunæ
cu Dumnezeu. Dacæ dragostea de sine este în spatele dorinﬂei voastre, aproape
sigur veﬂi avea o cæsnicie proastæ øi este mai bine sæ nu væ cæsætoriﬂi deloc decât
sæ aveﬂi o cæsnicie care merge prost. Dumnezeu doreøte sæ væ salveze din aceste
capcane.
Falsul portret al unei femei
Atât bæieﬂii, cât øi fetele tânjesc dupæ dragostea adeværatæ! Tânjesc sæ fie
încurajaﬂi. Vor sæ øtie cæ ei conteazæ pentru cineva øi cæ au tot ce le trebuie ca sæ
fie bærbaﬂi sau femei. Dumnezeu a pus în ei aceastæ dorinﬂæ dupæ dragoste
adeværatæ. Problema este cæ Satana promoveazæ dragostea de sine – senzualitatea
– în locul dragostei adeværate. Iar senzualitatea în suflet este ca otrava în corp –
te distruge øi pe tine øi cele mai importante relaﬂii ale tale.
Senzualitatea este în spatele falsului portret al femeii, care este etalat oriunde
mergi. Bærbaﬂii preiau ideea cæ femeia este o jucærie, a cærei singuræ raﬂiune de
existenﬂæ este sæ-i satisfacæ pe ei. Fetele, fæcând confuzie între pofta senzualæ øi
dragoste, intræ în joc. Îi ispitesc pe bæieﬂi fizic, îmbræcându-se indecent øi fiind
îndræzneﬂe. Atenﬂia pe care o primesc pare plinæ de satisfacﬂii, pentru cæ ele nu
cunosc diferenﬂa dintre adeværata dragoste øi pofta senzualæ. Bæieﬂii vor participa
la joc pentru senzaﬂii øi plæcere, færæ responsabilitate.
În loc sæ considere femeia ca pe o comoaræ specialæ, pe care sæ o preﬂuiascæ
øi de care sæ aibæ grijæ, bæieﬂii øi tinerii o væd ca pe ceva ce trebuie cucerit øi
folosit pentru propria lor plæcere. Societatea, în mare parte, le spune cæ este
bærbætesc sæ gândeøti øi sæ te comporﬂi aøa. Dar realitatea este cæ aceastæ mentalitate
le ruineazæ øansele de a træi dragostea adeværatæ øi de a se bucura de o cæsnicie cu
adeværat fericitæ, care are la bazæ faptul cæ Dumnezeu este la cârma vieﬂii lor.
Dragostea de sine øi dragostea adeværatæ nu pot coexista. Ele nu se amestecæ.
Atunci când una domneøte, cealaltæ trebuie sæ se închine. Pasiunile, pe care
Dumnezeu le-a destinat sæ fie ﬂinute sub controlul raﬂiunii, al principiului øi al
Cuvântului lui Dumnezeu, devin desfrânate. Senzualitatea devine un idol care
cere exprimarea lui cu orice preﬂ.
Bæieﬂii împærtæøesc unii cu alﬂii idei sexuale excitante, care se centreazæ pe
falsul portret al femeii. Fanteziile lor pun activitatea sexualæ într-o luminæ
pervertitæ – toate menite sæ satisfacæ eul. Un gând, o acﬂiune duce la altele, iar
bæieﬂii trec mai departe la a discuta sau a-øi împærﬂi materiale pornografice,
povestiri despre masturbare sau folosirea greøitæ a fetelor. Devin excitaﬂi fizic øi
dorinﬂa lor de a experimenta creøte. Totuøi, tolerarea senzualitæﬂii nu aduce
niciodatæ libertate øi bucurie. În schimb, ea se transformæ într-o dependenﬂæ care
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aduce vinovæﬂie øi ruøine imensæ. Bæieﬂii se îndepærteazæ de Dumnezeu øi de cei
care i-ar putea ajuta – ceea ce-i distanﬂeazæ øi mai mult de dragostea adeværatæ de
care au nevoie. Golul lor interior îi târæøte øi mai mult în senzualitate. Învaﬂæ cum
sæ-øi stârneascæ pasiunile øi aceasta îi conduce la o mulﬂime de practici pæcætoase,
distructive, care pervertesc dragostea curatæ a lui Dumnezeu.
Abuzul sexual
Este foarte trist faptul cæ mulﬂi copii øi tineri sunt nevoiﬂi sæ se confrunte cu
abuzul sexual sau cu incestul. Uneori, unul dintre pærinﬂi abuzeazæ de ei. În alte
cazuri, o rudæ, un prieten, un profesor sau un preot este abuzatorul. Pentru unii
copii, aceastæ exploatare începe de la o vârstæ foarte fragedæ.
Abuzul sexual înseamnæ ca cineva sæ te manipuleze sexual sau sæ te forﬂeze
sæ întreﬂii relaﬂii sexuale cu el/ea. Te atinge într-un mod nepotrivit øi îﬂi cere sæ
faceﬂi împreunæ lucruri pe care nu ar trebui sæ le faci. Strâns legat de abuzul
sexual este incestul. Incestul este intimitatea sexualæ în cadrul familiei în orice
combinaﬂie – în afara relaﬂii soﬂ-soﬂie. Atât abuzul, cât øi incestul sunt pervertiri
ale planului lui Dumnezeu cu privire la dragoste. Ele aduc o povaræ grea de
vinovæﬂie øi ruøine. Prin repetiﬂie, aceste perversiuni sporesc dorinﬂa pentru ele øi
pentru alte practici care dau dependenﬂæ. Adeværata libertate se obﬂine doar
printr-un exerciﬂiu de credinﬂæ, unire øi comuniune cu Hristos ca Mântuitor øi
doar urmându-L pe El în acest ræzboi împotriva lui Satana.
Dumnezeu vrea ca tinerii sæ spunæ “nu” oricui îi împinge în aceastæ direcﬂie.
Mulﬂi oameni cred în mod greøit cæ Dumnezeu vrea ca tinerii øi copiii sæ asculte
de orice adult care deﬂine o poziﬂie de autoritate asupra lor. Ei deformeazæ porunca
lui Dumnezeu: “Cinsteøte pe tatæl tæu øi pe mama ta”*, ca sæ le serveascæ scopurilor
lor egoiste. Ei uitæ cæ Scriptura stipuleazæ ce fel de ascultare sunt copiii obligaﬂi
sæ dea. “Copii, ascultaﬂi în Domnul de pærinﬂii voøtri.”† Dacæ o persoanæ cu
autoritate îi cere tânærului sæ facæ ceva împotriva voinﬂei lui Dumnezeu, acesta
nu este obligat sæ asculte. El trebuie sæ asculte mai mult de Dumnezeu decât de
oameni.§ El îl va învæﬂa cum sa evite senzualitatea øi cum sa spunæ nu propunerilor
indecente.
Unii abuzatori sunt blânzi la exterior øi atât de vicleni, încât victimele lor
nici mæcar nu realizeazæ cæ ceea ce s-a întâmplat nu este bine – chiar dacæ au
mers pânæ la capæt! Unii profesori de generalæ sau de liceu profitæ de elevii lor
convingându-i cæ aceastæ activitate este o terapie pentru ei. Prea târziu naivii
tineri descoperæ cæ au fost înøelaﬂi. Am cunoscut tineri care au fost abuzaﬂi în
timp ce ﬂineau studii biblice. “Studentul” lor i-a forﬂat sæ întreﬂinæ relaﬂii sexuale
* Exodul 20:12.
† Efeseni 6:1, sublinierea autorului.
§ Fapte 5:29.
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homosexuale. Un tânær se simﬂea extrem de vinovat øi de ruøinat øi, pentru cæ nu
a putut sæ limpezeascæ lucrurile øi nu cunoøtea vocea lui Dumnezeu care vorbea
conøtiinﬂei øi sufletului sæu, a devenit el însuøi homosexual.
Abuzul sexual dæ peste cap victimele la nivel fizic, mintal, emoﬂional øi
spiritual. Dumnezeu nu a vrut ca cineva sæ experimenteze aøa ceva vreodatæ.
Copiii øi tinerii nu sunt pregætiﬂi sæ se descurce cu implicaﬂiile unei asemenea
intruziuni în persoana lor. Adesea, din cauza intimidærii sau a vinovæﬂiei sau a
lipsei unei persoane cu care sæ discute, ei pæstreazæ în secret molestarea produsæ.
Dar nu ar trebui sæ o ﬂinæ în secret. Ar trebui sæ gæseascæ pe cineva în care au
încredere, care sæ-i ajute sæ punæ punct abuzului øi care sæ-i cælæuzeascæ sæ gæseascæ
vindecare.
Dumnezeu este dispus øi poate sæ îi ajute sæ treacæ peste gândurile,
sentimentele øi reacﬂiile greøite care le sunt insuflate prin experienﬂa de a fi
exploataﬂi. El le poate aræta cæi mai bune decât acelea pe care le-au învæﬂat ei.
Dacæ tinerii Îl vor cæuta, El îi va învæﬂa ce înseamnæ independenﬂa corectæ faﬂæ de
om øi dependenﬂa corectæ de Dumnezeu.
Pærintele cu tendinﬂe spre exploatare sexualæ trebuie sæ gæseascæ în Dumnezeu
libertate de aceastæ moøtenire. Doar atunci Dumnezeu Îøi poate reværsa
binecuvântarea pânæ la a treia øi a patra generaﬂie a celor care Îl iubesc øi Îl
urmeazæ. Astfel, pærintele poate transforma blestemul într-o binecuvântare.
Pornografia
Pornografia este ca un cârlig cu momealæ, care prinde mult prea mulﬂi tineri
naivi. Poate fi uøor accesatæ prin intermediul revistelor øi al internetului, iar
singurul ei scop este sæ stârneascæ dorinﬂe sexuale perverse. Ar trebui evitatæ
precum eviﬂi o cobræ, pentru cæ este mortalæ øi creeazæ dependenﬂæ. Atât bæieﬂii,
cât øi fetele pot deveni obsedaﬂi de pornografie, aflând prea târziu cæ ea îi
controleazæ – øi nu ei pe ea! Am cunoscut multe persoane care s-au jucat cu ea øi
au devenit dependenﬂi de ea. Pornografia i-a transformat în niøte pæpuøi în mâinile
lui Satana øi i-a condus la perversiuni mai mari.
Portretizærile degradante ale corpului femeii creeazæ în mintea tinerilor o
aøteptare legatæ de cum ar trebui sæ se comporte o femeie în timpul actului sexual,
iar atunci când se cæsætoresc, sunt dezamægiﬂi øi decepﬂionaﬂi. Am cunoscut bærbaﬂi
cæsætoriﬂi care øi-au ruinat cæsniciile øi familiile intrând în jocul pornografiei øi
cultivând gustul pentru ea, ceea ce a dus la incest. Am cunoscut tineri aparent
buni, care au început sæ cocheteze cu pornografia din curiozitate øi s-au trezit cæ
au devenit niøte unelte perverse în mâinile lui Satana, care ræneau, pângæreau øi
corupeau øi alﬂi tineri.
* Matei 5:28.
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Pornografia este øi o formæ de autoexcitare. Nu are nimic de a face cu
dragostea adeværatæ. Este echivalentul moral al comiterii de adulter.* De obicei,
ea merge mânæ în mânæ cu altæ formæ de autosatisfacere – de obicei masturbarea.
Obiceiul masturbærii se hræneøte din viaﬂa de fantezii oferitæ de pornografie, iar
cele douæ practici lucreazæ împreunæ pentru distrugerea celor care le practicæ.
Pæcatul ascuns
Mulﬂi tineri – atât bæieﬂi, cât øi fete – cad pradæ obiceiului masturbærii, care
este în mod clar o dragoste de sine. Masturbarea transformæ un act pe care
Dumnezeu l-a creat sæ fie expresia minunatæ a dragostei neegoiste pentru singurul
partener din viaﬂa omului într-o modalitate de a-ﬂi satisface propria dorinﬂæ dupæ
plæcere sau mângâiere. Mulﬂi consideræ aceastæ practicæ normalæ pentru cæ produce
plæcere. Dar în realitate, este împotriva lui Dumnezeu!* Dragostea de sine nu
este normalæ – este întotdeauna dæunætoare.
Pæcatul ascuns este o formæ de auto-abuzare. Mângâierea propriilor zone
intime produce o perioadæ scurtæ de plæcere, dar Dumnezeu nu a intenﬂionat
niciodatæ ca aceste organe sæ fie folosite în acest fel. Un studiu atent al Scripturii
ne aratæ cæ existæ o singuræ exprimare corectæ a energiei sexuale – în contextul
unei cæsnicii în care domneøte dragostea. Toate celelalte modalitæﬂi de exprimare
sexualæ sunt dragoste de sine. Dragostea de sine este un monstru care nu este
satisfæcut niciodatæ. Cu cât îl hræneøti mai mult, cu atât cere mai mult. Astfel,
stæpânirea de sine este slæbitæ foarte mult. Pasiunea animalicæ domneøte. Prin
acest obicei, Satana hræneøte o naturæ egoistæ care ne obligæ sæ îi dæm ascultare la
fel cum alcoolul îl forﬂeazæ pe alcoolic sæ bea. Dacæ væ îndoiﬂi de ceea ce spun,
încercaﬂi numai sæ væ opriﬂi din a practica acest obicei. Veﬂi descoperi cæ el væ
controleazæ, nu invers.
Acest monstru væ cere sæ-i slujiﬂi, dar væ ræsplæteøte foarte prost. Væ stoarce
organismul de forﬂa vitalæ direct proporﬂional cu frecvenﬂa cu care îl practicaﬂi.
Væ jefuieøte mintea de sensibilitatea spiritualæ de care are nevoie pentru a putea
ræspunde vocii Duhului Sfânt. Mulﬂi descoperæ cæ ea are ca rezultat un creier
confuz sau încet, o putere de concentrare scæzutæ øi pe perioade scurte de timp øi
dificultæﬂi de memorie. Materiile de la øcoalæ par dificile øi indezirabile. Aceastæ
practicæ te lasæ obosit, cu nevoia de a dormi în plus, nehotærât øi înclinat spre
depresie. Ea hræneøte o stare de spirit egoistæ, o concentrare asupra eului –
“Lasæ-mæ cu micile mele plæceri øi nu-mi cere sæ dau o mânæ de ajutor la nicio
treabæ prin casæ; sunt prea obosit.” Unii se trezesc cæ se retrag din viaﬂæ øi se
sustrag de la muncæ, ceea ce adesea contribuie la conflictele din cæmin.
Nehotærârea face din umblarea voastræ creøtinæ una superficialæ øi ineficientæ. În
loc sæ creøteﬂi în Hristos, natura aceasta egoistæ creøte øi væ eclipseazæ cele mai
* 2 Timotei 3:2-4.
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bune calitæﬂi. “Eu øi mângâierea mea” este standardul dupæ care luaﬂi decizii, nu
voia lui Dumnezeu.
Satana, øi nu Hristos, este conducætorul vostru, iar singurul lui obiectiv este
sæ væ ruineze sænætatea, relaﬂiile øi perspectivele pentru aceastæ viaﬂæ øi pentru
cea viitoare. El væ tot øopteøte minciuni, cum cæ aceastæ practicæ ar fi normalæ øi
inofensivæ. Atunci când Hristos væ aduce în inimæ convingerea de pæcat øi dorul
dupæ libertate, Satana insinueazæ cæ Dumnezeu væ restrânge libertatea. Foarte
mulﬂi tineri øi oameni mai în vârstæ la un loc îl cred øi continuæ sæ se complacæ în
acest viciu, culegând roadele.
Unul dintre motivele pentru care aceastæ practicæ a devenit atât de obiønuitæ
este acela cæ ea se moøteneøte genetic. Biblia spune cæ nelegiuirile pærinﬂilor sunt
transmise urmaøilor pânæ la a treia øi a patra generaﬂie a celor care Îl uræsc (nu-L
ascultæ) pe Dumnezeu.* Puteﬂi moøteni înclinaﬂia spre alcoolism. În acelaøi fel,
puteﬂi moøteni înclinaﬂia cætre pæcatul ascuns.
O altæ cauzæ obiønuitæ a pæcatului ascuns este lipsa dragostei adeværate la o
vârstæ destul de micæ. Mulﬂi oameni au goluri mari în inimile lor, iar Dumnezeu
a intenﬂionat ca acestea sæ fie umplute cu relaﬂii sænætoase cu mama, tatæl, fraﬂii øi
surorile lor – øi în special cu El. Atunci când aceste relaﬂii importante sunt
tensionate, pline de stres sau pur øi simplu distante, un tânær este condus sæ umple
acel gol cu ceva care sæ aline durerea singurætæﬂii. Adesea, a face dragoste cu sine
însuøi pare a fi cea mai bunæ opﬂiune. Dar alinarea câøtigatæ este doar temporaræ
øi este adesea anulatæ de sentimentele de ruøine øi vinovæﬂie. Atunci, persoana
simte cæ trebuie sæ ascundæ de Dumnezeu øi de ceilalﬂi adeværata sa naturæ, iar
singurætatea øi izolarea sporesc. Durerea cere alinare, aøa cæ se lasæ în voia acestei
practici din nou, iar cercul vicios se tot repetæ. Existæ o soluﬂie mai bunæ? Da, da,
da! Vom ajunge la ea imediat.
Mulﬂi tineri, trezindu-se dependenﬂi de aceastæ dragoste de sine øi neøtiind
cum sæ o biruiascæ, se gândesc cæ vor scæpa de ea dacæ se vor cæsætori. În mintea
lor este urmætorul gând: O, dacæ aø gæsi partenerul potrivit øi m-aø cæsætori, nu
va mai trebui sæ am viaﬂa mea secretæ de fantezii øi masturbare, pentru cæ el
[sau ea] îmi va împlini fanteziile sexuale. Însæ øi asta este o altæ minciunæ a lui
Satana. Dupæ cæsætorie, mulﬂi se trezesc cæ merg øi mai mult pe cærarea imoralitæﬂii
sexuale. Din pæcate, pæcatul ascuns øi viaﬂa de fantezii care îl acompaniazæ paveazæ
calea cætre urmætorul pas: adulterul sau concubinajul.
Activi din punct de vedere sexual
Promiscuitatea sexualæ øi adulterul sunt foarte ræspândite astæzi – atât în lume,
cât øi în bisericæ. Pentru cæ sunt atât de ræspândite, unii le consideræ “normale”.
* Exodul 20:5.
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Trebuie sæ decideﬂi care va fi standardul vostru pentru normalitate – principiile
veønice ale lui Dumnezeu sau modelele decadente ale societæﬂii.
Din nefericire, mulﬂi aleg sæ urmeze societatea øi culeg roadele triste ale
alegerii lor. Adolescenﬂi de 12 sau 13 ani sunt prinøi în mreje. Unii pur øi simplu
nu au ocazia sæ înﬂeleagæ care sunt standardele lui Dumnezeu øi faptul cæ aceste
standarde sunt date pentru a le proteja fericirea. Sunt expuøi unor materiale cu
caracter sexual explicit, le lipseøte supravegherea pærinﬂilor sau sunt abuzaﬂi din
punct de vedere sexual. Alﬂii cautæ cu disperare dragoste øi confundæ pofta
trupeascæ cu dragostea. Alﬂii iaræøi sunt mânaﬂi de presiunea copleøitoare a
prietenilor, pentru cæ “toatæ lumea o face”. Se lasæ prinøi de jocurile de-a întâlnirea,
unde sunt îmbræﬂiøate concepﬂii greøite øi care au ca scop sæ bage fata în pat –
chiar de la prima întâlnire.
La vârsta la care îøi aøtern temelia pentru viitor øi au nevoie de prietenii
curate øi puternice, mulﬂi tineri sunt prinøi de acest tipar al dragostei de sine, care
le dæ adesea direcﬂia în viaﬂa de atunci încolo. Intimitatea fizicæ în afara cæsætoriei,
aøa cum a fost stabilit de Dumnezeu, aduce cu sine o mulﬂime de rele, care încep
cu gânduri, sentimente, gusturi øi reacﬂii perverse. Repetiﬂia întæreøte ræul øi mulﬂi
acceptæ aceastæ robie pentru tot restul vieﬂii. Este o adeværatæ închinare în faﬂa
eului.
Ce sæ faceﬂi …
Unde te afli în acest tablou? Eøti pærintele unui tânær care a cæzut în plasa
contrafacerilor lui Satana? Nu fi mulﬂumit sau descurajat. Modul în care te
raportezi la aceastæ problemæ va influenﬂa în mare mæsuræ efectele asupra tânærului
tæu. Sunt cæi concrete în care îl poﬂi ajuta. Adesea suntem tentaﬂi sæ credem cæ,
odatæ copiii ajunøi la adolescenﬂæ, este prea târziu sæ mai facem o schimbare.
Aceasta este una dintre minciunile lui Satana. Nu este niciodatæ prea târziu sæ
începi sæ îﬂi educi copiii prin puterea Duhului Sfânt! Dumnezeu are toatæ
înﬂelepciunea øi îndrumarea de care ai nevoie pentru a le oferi tinerilor tæi orice
oportunitate posibilæ pentru a dezvolta dragostea adeværatæ.
Eøti tânærul/tânæra care øi-a pierdut castitatea? Nu dispera. Isus condamnæ
pæcatul care îﬂi face ræu, dar nu te condamnæ pe tine. El te iubeøte. Vrea sæ te
elibereze! Orice tânær poate fi liber. Niciunul nu trebuie sæ ræmânæ în închisoarea
dragostei de sine. Nu te împæca cu întemniﬂarea.
Ce sæ faci dacæ eøti pærintele care …
1. Træiﬂi experienﬂa pe care vreﬂi sæ o aibæ tinerii voøtri. “Øi Eu Însumi Mæ
sfinﬂesc pentru ei, ca øi ei sæ fie sfinﬂiﬂi prin adevær.” (Ioan 17:19).
Viaﬂa, cæsætoria øi influenﬂa din cæmin îl învaﬂæ pe tânær dragostea adeværatæ
sau dragostea de sine? Este o întrebare grea pentru mulﬂi dintre noi, dar este
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adeværatul punct de plecare. Nu le putem cere tinerilor noøtri sæ fie ceea ce nu
suntem dispuøi sæ fim noi înøine. Asta ar fi ipocrizie.
Harul lui Dumnezeu væ este de ajuns! Dacæ al vostru cæmin este în dezordine,
El væ va cælæuzi sæ faceﬂi din el unul curat øi plæcut. Dacæ a voastræ dispoziﬂie este
acræ sau egoistæ, El væ va învæﬂa cum sæ fiﬂi un slujitor plæcut. Dacæ aveﬂi obiceiul
de a vorbi aspru, El va sugera minﬂii voastre cuvinte blânde. Dacæ practicile
voastre sexuale intime nu sunt conduse de o dragoste curatæ øi plinæ de abnegaﬂie,
El væ va da paøii cætre schimbare. Nimic nu este prea greu pentru El!* Nimic
nu-L poate înfricoøa. Singurul obstacol dintre voi øi libertate este propria voastræ
dispoziﬂie de a væ angaja în bætælie alæturi de El. Puneﬂi punct tensiunii øi stresului
din cæmin – înlocuiﬂi-le cu o prietenie siguræ øi curatæ.
Ce moøtenire veﬂi alege sæ le transmiteﬂi mai departe tinerilor voøtri, pærinﬂilor?
Influenﬂa noastræ îi va ajuta sau va constitui un obstacol pentru ei?
2. Fiﬂi alæturi de ei pentru a-i ajuta sæ se dezvolte øi pentru a-i mustra. “Øi
voi, pærinﬂilor, nu întærâtaﬂi la mânie pe copiii voøtri, ci creøteﬂi-i, în mustrarea
øi învæﬂætura Domnului.” (Efeseni 6:4).
Toﬂi tinerii noøtri – øi bæieﬂi, øi fete – au nevoie de un pærinte sigur, în care sæ
aibæ încredere, ca sæ-i spunæ orice îi îngrijoreazæ. Trebuie sæ poatæ sæ væ spunæ ce
aud sau dacæ cineva se raporteazæ la ei într-un mod nepotrivit. Ei trebuie sæ poatæ
sæ se deschidæ în faﬂa voastræ øi sæ væ spunæ despre luptele øi eøecurile lor, færæ sæ
le fie teamæ de condamnare din partea voastræ øi færæ sæ li se ræspundæ cæ e în
regulæ – nu trebuie sæ se teamæ. Trebuie sæ gæseascæ un ajutor concret øi relaﬂii
sænætoase care sæ umple golul acela imens din inimile lor.
De dragul tinerilor voøtri, descoperiﬂi care sunt concepﬂiile lor despre
intimitate. Cercetaﬂi sæ vedeﬂi în ce fel de practici se complac ei. Pæcatul ascuns
este adesea ascuns. Dar Dumnezeu væ poate conduce sæ descoperiﬂi în ce sunt
implicaﬂi tinerii voøtri – nu cu scopul de a-i expune øi a-i face de râs, ci cu acela
de a-i aduce la Hristos pentru vindecare øi ajutor.
3. Înlocuiﬂi ræul cu binele. “Nu te læsa biruit de ræu, ci biruieøte ræul prin
bine.” (Romani 12:21).
Adesea, dacæ solul inimii este menﬂinut preocupat cu lucruri bune, ræul nu
poate câøtiga teren. Aceasta este una dintre modalitæﬂile cheie prin care pærinﬂii,
sub cælæuzirea lui Dumnezeu, îi pot ajuta pe tinerii lor. Tinerii ale cæror inimi
sunt pline cu dragoste adeværatæ pentru familiile lor øi pentru Dumnezeu øi ale
cæror vieﬂi sunt pline cu preocupæri sænætoase nu vor avea gust sau dorinﬂæ dupæ
contrafacerile lui Satana.
Acesta este unul dintre motivele pentru care o familie trebuie sæ aibæ un
program. Un timp pentru trezire, un timp pentru rugæciune øi un timp pentru
masæ, muncæ øi relaxare împreunæ cu familia lasæ foarte puﬂin timp pentru lenevitul
* Matei 19:26; Filipeni 4:13; 1 Corinteni 10:13.
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în pat. Menﬂineﬂi-væ tinerii activi øi implicaﬂi-i în îndeletniciri interesante – ocupaﬂii
de folos, care îi pregætesc pentru viaﬂæ. Daﬂi-le îndemânæri, interese øi prietenii øi
activitæﬂi sænætoase. Asiguraﬂi-væ cæ au parte de exerciﬂiu fizic din beløug prin
muncæ øi prin distracﬂie, astfel încât sæ meargæ la culcare obosiﬂi øi mulﬂumiﬂi.
Cereﬂi-le sæ se trezeascæ dimineaﬂæ, sæ intre în relaﬂie cu Dumnezeu în timpul lor
de liniøte øi sæ ajute la treburile casei. Nu le permiteﬂi sæ aibæ timp de pierdut în
pat.
Cercetaﬂi influenﬂa prietenilor lor. Dumnezeu s-ar putea sæ væ cearæ sæ
schimbaﬂi øcoala, sæ væ mutaﬂi sau sæ-i øcoliﬂi la domiciliu, în loc sæ-i expuneﬂi la
viaﬂa Sodomei øi Gomorei færæ rost. O vor duce mai bine færæ aceste idei false în
minte. Protejaﬂi-væ moøtenirea, dându-le cel mai bun mediu de dezvoltare posibil,
în timp ce îi feriﬂi de toate tentaﬂiile posibile.
Mai presus de toate, cultivaﬂi exprimarea dragostei adeværate în toate
interacﬂiunile dintre voi øi opuneﬂi-væ dragostei de sine – exprimarea doar a eului
– atunci când îøi scoate la ivealæ capul urât.
Ce sæ faci dacæ eøti tânærul care …
1. Admite cæ ai o problemæ øi mærturiseøte-o. “Dacæ ne mærturisim pæcatele,
El este credincios øi drept, ca sæ ne ierte pæcatele øi sæ ne curæﬂeascæ de orice
nelegiuire.” (1 Ioan 1:9).
Nu poﬂi rezolva niciodatæ o problemæ pe care o negi. Primul pas spre eliberare
este sæ admiﬂi cæ eøti în robie. Mærturiseøte-ﬂi problema øi neputinﬂa de a o birui
ﬂie însuﬂi, lui Dumnezeu øi unui adult în care ai încredere – sæ speræm cæ acesta va
fi unul dintre pærinﬂii tæi. Isus promite cæ, dacæ ne mærturisim Lui pæcatele noastre,
El nu ne va izgoni afaræ*, ci ne va ierta øi ne va curæﬂi. Atunci când alegi sæ faci
acest pas – chiar dacæ s-ar putea sæ te simﬂi slab, ruøinat sau chiar nepocæit – Isus
te acceptæ aøa cum eøti. El te iubeøte cu o dragoste mai adâncæ øi mai curatæ decât
a oricui altcuiva de pe faﬂa pæmântului. El nu-ﬂi va cere niciodatæ sæ renunﬂi la
ceea ce este în interesul tæu sæ pæstrezi. Ci El se va lupta pentru tine, ca sæ te ajute
sæ biruieøti ceea ce te-ar putea distruge. Atunci când te deschizi în faﬂa Lui, vei
gæsi uøurarea cæ nu mai duci aceastæ luptæ singur.
Totuøi, mulﬂi tineri gæsesc cæ este foarte dificil sæ se deschidæ în faﬂa lui
Dumnezeu, pentru cæ au o percepﬂie greøitæ despre cum este Dumnezeu în realitate.
Dacæ pærinﬂii – în special taﬂii – nu au fost de încredere øi iubitori, e foarte probabil
ca tinerii sæ aibæ dificultæﬂi în a se raporta la Dumnezeu ca la un Dumnezeu de
încredere øi iubitor. Vedeﬂi, pærinﬂii noøtri Îi ﬂin locul lui Dumnezeu atunci când
suntem copii. Într-un cæmin cu pærinﬂi de încredere øi iubitori, este o trecere
naturalæ la dragoste øi ascultare faﬂæ de un Tatæ ceresc de încredere øi iubitor.
Dar, dacæ avem pærinﬂi care nu Îl reprezintæ aøa cum trebuie pe Dumnezeu, suntem
* Ioan 6:37.
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înclinaﬂi sæ Îl vedem pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu nedrept, nedisponibil
sau care ne face ræu – ca pærinﬂii noøtri. Mulﬂi s-au eliberat de acest tipar de
gândire atunci când au separat caracterul lui Dumnezeu de cel al pærinﬂilor lor
neevlavioøi.
De asemenea, te va ajuta sæ te simﬂi mai puﬂin izolat dacæ împærtæøeøti lupta
ta cu un adult care este condus de Dumnezeu øi care nici nu te va condamna, nici
nu te va menaja. O astfel de persoanæ te poate ajuta sæ intri în relaﬂie cu Dumnezeu
atunci când lupta devine duræ øi sæ ræmâi fidel deciziei tale de a gæsi puritatea în
Hristos. Nu încerca sæ duci aceastæ bætælie singur – Satana te va învinge.
2. Roagæ-L pe Dumnezeu sæ-ﬂi dea o inimæ nouæ. “Zideøte în mine o inimæ
curatæ, Dumnezeule, pune în mine un duh nou øi statornic!” (Psalmii 51:10).
Atunci când regele David a cæzut în pæcatul adulterului, s-a rugat pentru o
inimæ nouæ. Ori de câte ori facem aceastæ rugæciune în mod sincer, Dumnezeu ne
dæ o inimæ nouæ. El spune: “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 øi væ voi face sæ urmaﬂi poruncile Mele øi sæ pæziﬂi øi
sæ împliniﬂi legile Mele.”* S-ar putea sæ nu simﬂim cæ avem o inimæ nouæ, dar
credem, pentru cæ Dumnezeu a promis. Ai încredere în El! Acea inimæ noua va fi
menﬂinutæ curatæ atâta vreme cât alegem sæ-I slujim lui Dumnezeu, nu robiei
noastre. Dar Satana nu renunﬂæ aøa uøor. Va fi nevoie de hotærâre pentru a continua
sæ-I slujeøti lui Dumnezeu atunci când toate emoﬂiile îﬂi cer sæ cedezi firii
pæmânteøti.
S-ar putea sæ fi moøtenit aceastæ slæbiciune, dar ai la dispoziﬂie aceeaøi alegere
pe care au avut-o øi Adam øi Eva la început. Poﬂi alege sæ te aøezi sub conducerea
lui Dumnezeu, nu a eului. Poﬂi alege sæ-I slujeøti lui Dumnezeu. Puterea Lui
poate deveni puterea ta.† El poate sparge puterea pe care acest obicei o are asupra
ta, dacæ vii la El, renunﬂi la jucæriile tale cu care te autosatisfæceai øi Îi permiﬂi sæ
fie Domnul gândurilor tale, al mâinilor tale øi al organelor tale sexuale.
3. Înlocuieøte ræul cu bine. “Prin dragoste øi credincioøie omul ispæøeøte
nelegiuirea øi prin frica de Domnul se abate de la ræu.” (Proverbe 16:6).
Atunci când Dumnezeu îﬂi dæ o inimæ nouæ, El vrea sæ te ajute sæ pui la punct
un plan pentru a o menﬂine curatæ. Acel plan va implica cultivarea unor obiceiuri
bune în locul celor rele øi va începe cu gânduri øi concepﬂii noi øi drepte.
Dragostea trebuie sæ fie redefinitæ. În loc sæ iau în consideraﬂie ce vreau “eu”
– ceea ce înseamnæ dragoste de sine – trebuie sæ ﬂin cont de ce vrea Dumnezeu.
“Doamne, ce vrei sæ gândesc, sæ simt sau sæ fac în acest punct?” Hristos trebuie
sæ fie Capul tæu, Domnul tæu øi Mântuitorul tæu. Dragostea faﬂæ de Dumnezeu
înseamnæ a face voia Lui, nu a ta – indiferent de opoziﬂia venitæ din partea vechii
* Ezechiel 36:26,27.
† Citeøte Exodul cap. 15 øi Psalmul 91.
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tale cæi øi a voinﬂei tale. El este la cârmæ – nu istoria, obiceiurile sau pasiunile
tale. Ca sæ ne petrecem braﬂele în jurul lui Hristos øi sæ-L iubim, trebuie sæ renunﬂæm
la celelalte lucruri pe care le iubim – pæcatul ascuns sau nu-atât-de-ascuns. Trebuie
sæ renunﬂ la referirea constantæ la “mine” øi sæ încetez sæ mai consider cæ ceilalﬂi
existæ doar pentru a mæ satisface pe mine.
Pe cât posibil, evitæ ispita. Dacæ prietenii tæi sunt cei care te atrag spre necuræﬂie
øi nu vor sæ se schimbe, trebuie sæ încetezi relaﬂia apropiatæ de prietenie cu ei.
Dacæ televizorul sau internetul te ademeneøte spre dragostea de sine, înlocuieøte-le
cu activitæﬂi sænætoase. Dacæ fanteziile imaginaﬂiei tale o iau razna la piscinæ, s-ar
putea sæ trebuiascæ sæ te ﬂii departe de ea. Dacæ revistele de la casele magazinelor
îﬂi stârnesc acele sentimente, redu cât mai mult posibil vizitele la magazin øi fæ
un plan dinainte în legæturæ cu ce vei face cu privirea ta pentru a evita sæ priveøti
din nou acele imagini.
Dacæ ai obiceiul de a te mângâia la culcare, culcæ-te atât de obosit de munca
activæ din timpul zilei, încât sæ adormi instantaneu. Roagæ-te la Dumnezeu pentru
putere. El promite: “Cæci Eu Sunt Domnul, Dumnezeul tæu, care te iau de mâna
dreaptæ øi-ﬂi zic: ‘Nu te teme de nimic, Eu îﬂi vin în ajutor!’”* Fæ un legæmânt cu
Dumnezeu sæ-ﬂi ﬂii mâinile afaræ din aøternut, oricât de greu ar fi acest lucru,
pânæ când ai dovezi cæ Dumnezeu ﬂi-a curæﬂit mintea (gândurile) øi inima
(sentimentele). Dacæ te trezeøti cæ mâinile tale fac acest act în mod automat,
predæ-le lui Dumnezeu imediat øi urmeazæ ceea ce îﬂi zice El sæ faci în schimb.
Dacæ timpul tæu de slæbiciune este dimineaﬂa, fii pregætit cu un plan bine
gândit în legæturæ cu ce sæ faci în schimb. Dumnezeu s-ar putea sæ îﬂi cearæ sæ
alergi mult. S-ar putea sæ îﬂi cearæ sæ-ﬂi ocupi mintea cu rugæciune sinceræ pentru
cælæuzire, înﬂelepciune øi putere, ca El sæ te înveﬂe gândurile, sentimentele øi
reacﬂiile Lui. Poate cæ El îﬂi va cere sæ studiezi cum sæ te conectezi în mod vital øi
practic la El, ca sæ obﬂii puterea de care ai nevoie pentru schimbare. Poate cæ El te
va îndruma sæ studiezi pasaje din Scripturæ, în care sæ identifici rolul pe care îl
are El în mântuirea ta øi rolul pe care îl ai tu. Poate cæ te va conduce sæ înveﬂi
cheile predærii øi cooperærii, care deschid cæmara cerului. Sub cælæuzirea lui
Dumnezeu, poﬂi gæsi studii extrem de interesante, care sæ-ﬂi umple sufletul pânæ
la refuz cu apa vie a dragostei cereøti.† Atunci când experimentezi dragostea
adeværatæ a lui Dumnezeu, vei vedea dragostea de sine ieftinæ pe care ﬂi-a vândut-o
Satana aøa cum este ea – ieftinæ øi nesatisfæcætoare.
Fii un Iosif. Atunci când eøti ispiti, strigæ: “Cum aø putea sæ fac eu un ræu atât
de mare øi sæ pæcætuiesc împotriva lui Dumnezeu?” Fugi de locul ispitei – chiar
dacæ trebuie sæ-ﬂi laøi haina în urmæ. Fugi la Dumnezeu. El poate sæ îi salveze pe
toﬂi cei ce vin la El – indiferent de slæbiciunea sau de trecutul lor. Victoria sau
* Isaia 41:13.
† Ioan 4:10.
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eøecul tæu nu este determinat de intensitatea ispitei, ci de dispoziﬂia ta – sau lipsa
ei – de a te încrede øi de a asculta de Dumnezeu. Eøti liber sæ-L iei de mânæ. El
øtie cæ nu poﬂi birui færæ cælæuzirea, harul øi puterea Lui. El are cheile eliberærii de
acest viciu sau de altele prin exersarea corectæ a voinﬂei. Nu amâna øi nu crede
vocea lui Satana, care îﬂi spune cæ ai mers prea departe sau cæ eøti prea mizerabil.
Isus a murit ca sæ te salveze doar pe tine din aceastæ lume de pæcat. Ai cæzut în
nisipurile miøcætoare ale viciului, dar Dumnezeu te poate scoate de acolo.
Urmeazæ-L. Gustæ øi consideræ dragostea lui Dumnezeu ca pe o eliberare din
puterea acestui viciu. Pe mæsuræ ce vei træi victorie dupæ victorie, va veni ziua în
care aceastæ ispitæ nu va mai gæsi o coardæ sensibilæ în inima ta. Vei fi cu adeværat
liber!
Apoi, într-o zi, vei cânta alæturi de cei mântuiﬂi din toate veacurile:
“Ræscumpærat acum, o, cât îmi place s-o spun, ræscumpærat prin sângele Mielului.
Ræscumpærat prin mila Lui infinitæ, voi fi pentru totdeauna copilul Lui …”
ÎMBRÆﬁIØARE PENTRU CEI SINGURI
UN CUVÂNT SPECIAL DE ÎNCURAJARE PENTRU MAMELE SINGURE
Dumnezeu cheamæ orice mamæ singuræ sæ creadæ în El, sæ-L urmeze, sæ
caute faﬂa Lui øi sæ descopere cæ El este mai mare decât orice munte de greutæﬂi
cu care se confruntæ – un fost partener de viaﬂæ care i se opune, sisteme juridice
nedrepte, confuzie mintalæ, un tânær rebel, dificultæﬂi financiare, pæcatul tânærului
sau propriile ei pæcate. Dumnezeu te poate îndruma ce sæ faci în situaﬂia disperatæ
în care te afli. Aceste încercæri sunt ocazia lui Dumnezeu de a ﬂi Se descoperi ca
Tatæ, Domn øi Mântuitor – dacæ Îl urmezi øi ieøi din robia spiritualæ øi din practicile
pæcætoase. El este alæturi de tine întotdeauna!
Andrew, la
17 ani,
placheazæ cu
piatræ temelia
cabanei. Lucrul
cu piatra l-a
învæﬂat
sârguinﬂa øi
bucuria.
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Capitolul 21
ATINGEREA MÂINII MAESTRULUI
Lui Isus I s-a fæcut milæ de ei, s-a atins de ochii lor øi îndatæ orbii øi-au
cæpætat vederea øi au mers dupæ El.
– Matei 20:34
Era duminicæ dimineaﬂa – ultima zi a Taberei pentru Familii. În cele patru
zile care trecuseræ, fuseseræm martori la puterea Duhului Sfânt asupra inimilor
celor care participaseræ. Acum, la întâlnirea de încheiere, soﬂul meu Jim a fæcut
un apel miøcætor ca adunarea sæ ræspundæ Duhului Sfânt øi ducæ pânæ la capæt în
vieﬂile lor ceea ce El lucra în conøtiinﬂa lor. Înainte sæ termine predica, Jim a
întrebat dacæ erau persoane care ar vrea sæ împærtæøeascæ experienﬂa lor. Inima a
început sæ-mi batæ mai repede când l-am zærit pe Alin Amânæ-Lucrurile, un domn
de vârstæ mijlocie, foarte distins, ridicându-se øi îndreptându-se spre pupitru.
Apucând pupitrul cu ambele mâini, i-a privit pe ascultætori, cu emoﬂia
næpædindu-i faﬂa. A început: “Prieteni, stau în faﬂa voastræ uimit de ceea ce a
fæcut Dumnezeu pentru mine øi familia mea. Am fost în atât de multe tabere, cæ
nu le mai øtiu numærul øi am ascultat mesajele de pe CD-uri între aceste tabere.
Duhul Sfânt a fæcut de nenumærate ori apel la inima mea sæ-L las pe Hristos sæ
mæ salveze. Doream sæ mæ schimb. M-am øi rugat ani de zile sæ mæ schimb. Dar
nu m-am schimbat niciodatæ. Vreau sæ væ spun cæ dorinﬂa nu e de ajuns ca sæ ne
schimbe! Peste familia noastræ a venit o nenorocire. Fratele meu mai mic a murit
într-un accident de maøinæ. A fost atât de neaøteptatæ moartea lui, încât m-a scuturat
teribil. Pentru prima datæ în viaﬂæ, am început sæ mæ gândesc serios la viaﬂa mea
øi la direcﬂia în care mæ îndreptam. De parcæ mi se deschiseseræ ochii øi începusem
sæ væd caracterul meu øi viaﬂa mea de familie aøa cum probabil cæ o vedea
Dumnezeu.
Am început sæ înﬂeleg cât de egoist eram. Tot ce fæceam era în folosul meu.
Mæ purtam frumos cu soﬂia mea când aveam chef øi când voiam sæ obﬂin ceva.
Dar dacæ mæ enerva sau nu se ridica la nivelul aøteptærilor mele, fie îmi ieøeam
din pepeni, fie o tratam cu ræcealæ. Am fæcut acelaøi lucru cu copiii mei. Îmi
plæceau atâta vreme cât se încadrau în programul meu. Dar dacæ voiau sæ facæ
ceva ce eu nu aveam chef sæ fac sau dacæ erau gælægioøi øi necooperanﬂi, nu
aveam pic de îngæduinﬂæ pentru ei.
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Dumnezeu mi-a arætat cæ pânæ øi ce fæceam la bisericæ era pentru propria
mea satisfacﬂie. Îmi plæcea sæ fiu considerat un uriaø spiritual de cætre membrii
bisericii. Îi ajutam în problemele lor spirituale cu multæ ræbdare øi blândeﬂe – îi
ajutam chiar pe unii membri noi sæ-øi depæøeascæ dependenﬂele. Mæ fæcea sæ mæ
simt bine øi mæ ajuta sæ ignor convingerea chinuitoare cæ lucrurile nu mergeau
chiar bine în viaﬂa mea.
Dumnezeu mi-a spus: ‘Poate cæ tu cunoøti adeværul, dar Persoana acestui
adevær (Hristos) nu te cunoaøte. Tu nu Mæ cunoøti pe Mine, øi Eu nu te cunosc pe
tine.’
Cumva, asta m-a prins cu garda jos. M-a fæcut sæ mæ gândesc la numeroasele
ocazii în care Dumnezeu încercase sæ mæ îndemne sæ-mi gæsesc mai mult timp
de petrecut cu El. Soﬂia mea de multe ori îmi zicea cæ ar fi vrut sæ petrec mai mult
timp cu ea øi cu copiii. Dar acest lucru pærea imposibil cu serviciul meu øi celelalte
responsabilitæﬂi pe care le mai aveam. Au trecut prea mulﬂi ani aøteptând ca
Dumnezeu sæ facæ un miracol în ciuda atitudinii mele.
Dar moartea fratelui meu m-a fæcut sæ-mi dau seama cæ trebuia sæ iau o
decizie. Aøa cæ, în sfârøit, m-am hotærât. Oricât m-ar fi costat, Dumnezeu – nu eu
– avea sæ fie centrul vieﬂii mele. Primul lucru pe care mi l-a cerut a fost sæ-mi
simplific viaﬂa øi sæ îmi ordonez timpul øi prioritæﬂile, renunﬂând la tot ceea ce nu
era esenﬂial pentru viaﬂæ. Mi s-a pærut un pas greu de fæcut la acel moment, dar
când privesc acum înapoi, îmi dau seama cæ este cel mai bun lucru pe care l-am
fæcut. De ce oare am aøteptat atât de mult? Am renunﬂat la programele TV, la
filmele mele, la navigatul pe internet, la ziarele mele øi la orele suplimentare de
muncæ. Le-am înlocuit cu timp pentru a-L cæuta pe Dumnezeu – nu doar cititul
formal din Biblie øi rugæciunile pe care le fæceam înainte, ci un timp concret în
care sæ-L caut øi sæ înﬂeleg ce îmi spune mie personal.
A început sæ-mi arate cæ modul în care træiam eu era unul jalnic øi a început
sæ mæ înveﬂe bucuria de a træi pentru ceilalﬂi. Am început sæ o væd pe soﬂia mea cu
alﬂi ochi, iar Dumnezeu m-a învæﬂat moduri mai bune de a comunica cu ea atunci
când ne întâlneam. Am început sæ petrecem timp stând de vorbæ øi cæutând sæ ne
înﬂelegem unul pe celælalt. Ea este acum partenera mea, cea mai bunæ prietenæ a
mea, nu sclava mea …”, øi a izbucnit în lacrimi. Soﬂia i s-a alæturat pe scenæ øi
øi-a pus braﬂul în jurul lui, încurajându-l.
“Copiii mei – am descoperit cæ nu-mi cunoøteam copiii. Becky avea 13 ani
øi am început sæ ne luæm timp sæ ne plimbæm øi sæ discutæm împreunæ. Îi plæcea
sæ ne jucæm de-a prezentarea de modæ, pentru cæ voia sæ øtie ce îmi plæcea øi ce
nu îmi plæcea la hainele ei. Voia sæ fiu o parte din viaﬂa ei.
Prieteni, nu credeam cæ noi putem avea o aøa influenﬂæ în viaﬂa tinerilor noøtri.
Voia sæ øtie ce îmi plæcea mie! Voia sæ mæ mulﬂumeascæ pe mine! Dacæ aø fi
ræmas afaræ din viaﬂa ei aøa cum eram înainte, ar mai fi fost ea interesatæ de
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pærerea mea acum, când a împlinit 16 ani?” Lacrimile l-au oprit din nou pentru
câteva clipe.
“Bæieﬂii mei, Tommy øi Larry, erau mai în vârstæ øi au fost mai greu de
câøtigat decât fiica mea. Soﬂia mea preﬂioasæ mi-a fost alæturi, rugându-se cu
credinﬂæ pentru ca eu sæ-L gæsesc pe Dumnezeu øi sæ încetez sæ îi mai minimalizez.
Ani de zile, nu am ascultat-o øi i-am dispreﬂuit sugestiile blânde. I-am respins pe
bæieﬂi neluându-mi timp pentru ei, neinteresându-mæ de viaﬂa lor sau cum se
descurcæ la øcoalæ, neluându-mi timp sæ mæ joc cu ei øi, mai ræu chiar –
neluându-mi timp sæ Îl întreb pe Dumnezeu cum sæ-i îndrum. Dumnezeu a læsat
ca transformarea lor sæ înceapæ cu mine.
El m-a ajutat sæ væd cæ temperamentul meu irascibil trebuia înlocuit cu o
inimæ ascultætoare. Propriile mele interese øi avantaje nu erau la fel de importante
pe cât crezusem înainte. Pe mæsuræ ce învæﬂam sæ renunﬂ la vechea mea modalitate
de a comunica cu Dumnezeu, El m-a învæﬂat ce sæ spun în loc. Scepticismul
bæieﬂilor mei s-a topit cu timpul. Ne-am apropiat pânæ când am putut sæ-i îmbræﬂiøez
într-o dragoste adeværatæ øi sinceræ de tatæ, care venea de sus. Cu timpul, au
început sæ-øi dea seama cæ este adeværatæ. O, nu eram perfect. Dar mi-au læsat loc
de fæcut greøeli, de cerut iertare øi de întors la Dumnezeu.
Îmi amintesc de ziua în care le-am cerut iertare pentru cæ îmi pierdusem
cumpætul din nou. Tommy mi-a zis: ‘O, tatæ, øi eu fac greøeli. Tu te-ai schimbat
atât de mult! Nu credeam cæ o sæ am vreodatæ un tatæ adeværat, dar tu pentru mine
eøti adeværat acum. De când ai început sæ te porﬂi frumos cu mama øi ﬂi-ai luat
timp pentru noi, nu a mai fost la fel. Suntem acum familia pe care eram sigur cæ
nu o s-o am niciodatæ. Multe lucruri rele s-au dus acum. … Tatæ, tu eøti un miracol
de la Dumnezeu doar pentru mine! Îﬂi mulﬂumesc cæ eøti tu. Îmi place sæ fiu fiul
tæu!”
Printre multe lacrimi, cu soﬂia credincioasæ lângæ el, ne-a povestit cât de
mult timp petrecuse vizionând materiale pornografice. “Este un substitut demonic
øi risipitor pentru dragostea adeværatæ. Niciodatæ nu satisface adeværata nevoie a
unui bærbat. De ce oare am fæcut-o?
Deøi acest viciu stæpânea cu mânæ tare peste mine, Dumnezeu a fost mai
puternic. Dragi prieteni, Dumnezeu ne poate salva de noi înøine, de viciu, de
obiceiuri rele, de orice ne înrobeøte. Dar mai întâi trebuie sæ væ simplificaﬂi viaﬂa,
ca sæ aveﬂi timp de petrecut cu Dumnezeu. Timpul pe care îl câøtigaﬂi renunﬂând
la lucrurile neimportante, la ce este în plus, la sporturi øi la lucrurile care ne
autosatisfac trebuie investit în Dumnezeu, în partenerul de viaﬂæ øi în familie. Nu
este o lucrare mai mare decât aceasta. Ræscumpæraﬂi-væ timpul, descoperiﬂi-L pe
Dumnezeu, iar El væ va lua de la acel punct, pas cu pas, øi va rezolva mizeria în
care væ aflaﬂi. Recuperarea cæsniciilor noastre øi a copiilor noøtri începe cu noi,
bærbaﬂilor.”
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Puﬂini ochi mai erau uscaﬂi în public. A trebuit sæ cer dupæ un øerveﬂel de mai
multe ori. Lacrimi de bucurie curgeau pe obrajii soﬂiei lui øi, când bærbatul øi-a
terminat mærturia, ea a pæøit timid cætre microfon.
“Prieteni, tot ce v-a povestit Alin este adeværat. Dupæ ani de sperat øi rugat,
familia noastræ se schimbæ cu adeværat. Întotdeauna dædeam vina pe Alin pentru
tensiunea øi nefericirea din cæminul nostru, dar Dumnezeu mi-a arætat cæ
indignarea pe care o simﬂeam faﬂæ de el era greøitæ øi mæ ﬂinea închisæ într-o
celulæ. Îmi scuzam propriul eøec de a progresa în ceea ce cerea Dumnezeu de la
mine în calitate de soﬂie øi mamæ, pentru cæ Alin nu-øi fæcea partea.
Dumnezeu mi-a cerut sæ-I predau lui aceastæ revoltæ øi sæ-l las pe soﬂul meu
în mâinile Lui, în timp ce eu fæceam paøii pe care mi-i cerea El sæ-i fac – cu sau
færæ soﬂul meu. I-am predat lui Dumnezeu revolta mea øi I-am cerut sæ o înlocuiascæ
cu dragoste curatæ, dar parcæ mi-aø fi tæiat mâna dreaptæ, atât a fost de greu s-o
fac.
La început a fost mai greu decât v-aø putea descrie, dar am gæsit o asemenea
libertate øi plæcere, pe mæsuræ ce Dumnezeu îmi schimba starea de spirit. Am
început chiar sæ mæ bucur de copiii mei, nu sæ-i suport. Am început sæ îmi
îndeplinesc cu bucurie sarcinile în casæ øi sæ caut modalitæﬂi de a face cæminul
plæcut øi fericit. Dumnezeu a început sæ-mi dea idei despre cum sæ-mi iubesc
bærbatul – chiar øi atunci când el nu-mi ræspundea înapoi la dragoste. Øi Dumnezeu
mi-a cerut sæ mæ opun soﬂului din când în când, nu într-o manieræ fireascæ, ci
cælæuzitæ de Duhul Sfânt. El m-a ajutat sæ-mi înfrunt teama de temperamentul lui
Alin øi m-a întærit.
Atunci când fratele lui Alin a murit øi Alin a început sæ facæ aceste schimbæri,
trebuie sæ recunosc cæ, la început, am fost scepticæ, dar acum væd cæ schimbarea
este realæ øi de duratæ. Nu-mi vine sæ cred cum Dumnezeu ræspunde la cele mai
profunde dorinﬂe ale inimii mele – sæ am un veritabil soﬂ centrat pe Hristos.”
Întorcându-se spre noul Alin Alte-Prioritæﬂi, øi-a aruncat braﬂele în jurul lui øi
s-au îmbræﬂiøat iubitor – cu lacrimile curgându-le liber pe obraz.
M-am întors sæ-i privesc pe cei trei copii. Îi urmærisem pe aceøti copii de-a
lungul anilor øi observasem acea expresie de dor foarte întâlnitæ, de pe faﬂa lor,
transformându-se în disperare øi apoi în duritate – mai ales la bæieﬂi. Acum am
væzut în ochii lor blândeﬂe – øi speranﬂæ, dulcea speranﬂæ!
Ce a fæcut diferenﬂa?
Urmætoarea poezie exprimæ aceastæ transformare destul de bine:
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Atingerea mâinii Maestrului
Era sfærâmatæ, zdrobitæ, iar la licitaﬂie
Adjudecætorul s-a gândit cæ nu se meritæ
Pentru vechea vioaræ sæ facæ multæ agitaﬂie,
Dar a ridicat-o cu un zâmbet.
“Cine liciteazæ, prieteni?”, strigæ.
“Cine porneøte licitaﬂia?”
“Un dolar, un dolar. Apoi doi! Numai doi?
Doi dolari, cin’ dæ trei?”
Trei dolari o datæ; trei de douæ ori;
Trei de trei ori …”
Dar nu!
Din fundul sælii, un bærbat cu pær sur
Vine în faﬂæ øi ridicæ arcuøul.
Scuturând praful de pe vechea vioaræ
Øi întinzându-i slæbitele coarde,
Cântæ îngereøte o plæcutæ cântare.
Muzica încetæ, iar adjudecætorul,
Cu o voce înceatæ, ræspunse:
“Cine cât dæ pentru vechea vioaræ?”
Øi o ridicæ în sus de arcuø.
“O mie de dolari
øi cine dæ douæ?
Douæ mii! Øi cine dæ trei?
Trei mii odatæ, trei mii de douæ ori,
Trei mii de trei ori. Adjudecat!”, spuse el.
Oamenii s-au bucurat, dar unii-au strigat:
“Nu înﬂelegem. Ce s-a schimbat?
Ce a scumpit-o?” Øi ræspunsul veni:
“Atingerea mâinii maestrului.”
În faﬂa mulﬂimii un om e vândut,
Cu viaﬂa bucæﬂi, sfærâmat øi zdrobit.
E vândut ieftin, pe aproape nimic,
Ca acea præfuitæ øi veche vioaræ.
O viaﬂæ distrusæ, cæminul distrus,
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Øi el merge-n gol, nu se schimbæ.
Se-adjudec-o datæ, de douæ ori chiar;
De trei ori, aproape cæ-i dat.
Dar vine Maestrul, øi nebunii de oameni
Nu înﬂeleg, nicicând nu-nﬂeleg
Valoarea unui suflet øi schimbarea produsæ
De atingerea mâinii Maestrului.
– Myra Brooks Welch [Versurile 37 øi 38 au fost adaptate]
Fiecare dintre noi este ca acea vioaræ veche. Niciunul nu a scæpat nesfærâmat
de pæcat. Cu toﬂii avem un duøman care încearcæ sæ ne vândæ ieftin. Dar Maestrul
vine pentru fiecare dintre noi. Vine pentru mame, pentru taﬂi, pentru bunici, pentru
mætuøi, pentru unchi, pentru tineri øi pentru copiii de toate vârstele. Vine pentru
tine. Tot ceea ce îﬂi cere El este sæ te aøezi færæ rezerve în mâinile Lui øi sæ-L laøi
sæ fie Maestrul tæu. Alina cea Abuzatæ a fæcut asta øi a devenit Alina cea veselæ.
Sal cea Prostuﬂæ din Siam a învæﬂat cæ este iubitæ cu adeværat øi atrægætoare. Elena
cea Egoistæ a devenit Elena cea Altruistæ. Oana cea Oportunistæ a prins
oportunitæﬂile pe care Dumnezeu i le-a scos în cale de a-L urma, øi nu de a se
sustrage responsabilitæﬂilor. Neînsemnata Nora s-a transformat în Preﬂioasa Nora.
Radu cel Rece a devenit Radu cel Blând. Dan cel Disperat s-a transformat în Dan
cel Harnic. Toﬂi aceøtia au fost transformaﬂi pentru cæ s-au supus atingerii mâinii
Maestrului.
El aøteaptæ sæ facæ acelaøi lucru øi pentru tine! Nu vrei sæ-L laøi pe Maestru
sæ apuce arcuøul emoﬂiilor, dorinﬂelor, gusturilor, poftelor øi pasiunilor tale ca sæ
le ajusteze øi sæ le curæﬂeascæ? Nu vrei sæ-L laøi sæ øteargæ praful de pe ideile øi
concepﬂiile tale øi sæ scoatæ la ivealæ frumuseﬂea pe care a intenﬂionat El s-o ai de
la început? Nu vrei sæ-L laøi sæ-ﬂi acordeze coardele reacﬂiilor tale vizavi de ceilalﬂi?
Nu vrei sæ-L laøi sæ-ﬂi conducæ viaﬂa pentru a “orchestra” lucrurile în cæsnicia øi
familia ta?
Dacæ vei face astfel, El va cânta o melodie pe coardele profunde ale inimii
tale, care va plana ca un vultur peste lipsa de armonie øi confuzia eului. El va
aduce în viaﬂa ta frumuseﬂea la care nu visai vreodatæ, pentru cæ cei care-L slujesc
pe Maestru îøi vor înnoi puterea. Vor zbura ca vulturii peste imboldurile pæcatului.*

* Isaia 40:31.
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Gaøca cea pestriﬂæ vizitatæ din nou
Væ aduceﬂi aminte de gaøca pestriﬂæ din primul capitol? Liviu Lænﬂiøor, Ionuﬂ
cel Inadaptat, Sara cea Sfioasæ øi toﬂi ceilalﬂi sunt instrumente care aøteaptæ
atingerea mâinii Maestrului. Sunt sfærâmaﬂi, uzaﬂi øi mânaﬂi de nevoi neîmplinite
spre toværæøii neînﬂelepte, vicii øi imoralitate. Duømanul le spune cæ nu existæ o
cale mai bunæ, cæ sunt lipsiﬂi de speranﬂæ, cæ e bine aøa cum sunt. Sunt purtaﬂi în
derivæ încoace øi încolo cu inimile dezacordate – victime ale nevoilor neîmplinite,
nevoi care vor fi împlinite doar atunci când se vor aøeza în mâna Maestrului. El
a promis cæ va avea grijæ de toate nevoile lor, dupæ bogæﬂia Sa infinitæ.*
Esenﬂa datoriei noastre, ca pærinﬂi – care constituie povara care m-a fæcut sæ
scriu aceastæ carte øi pe celelalte trei care o precedæ – este aceasta: sæ-i conducem
pe tinerii noøtri sæ se aøeze în mâinile Maestrului. Trebuie sæ le arætæm calea.
Trebuie sæ-i facem sæ audæ melodia pe care Maestrul o naøte în inimile noastre.
Desigur, ne va fi incomod sæ pæræsim raftul præfuit pe care eram obiønuiﬂi sæ
stæm. S-ar putea sæ nu ne placæ când va trebui sæ ne încordæm gândurile øi emoﬂiile
slæbite øi sæ le acordæm dupæ urechea Lui – nu a noastræ. Mâna Lui care struneøte
arcuøul øi degetele Lui care se plimbæ pe coardele inimii noastre par stræine øi
parcæ ne strâng. Dar apoi, El scoate din noi o frumuseﬂe øi o putere pe care nu le
cunoøteam când eram puøi în raft. Melodia Lui se încælzeøte în noi. Vechile cæi
præfuite nu mai sunt ademenitoare. Ne place sæ ne læsæm acordaﬂi de El. Sæ ne
predæm Lui ca El sæ cânte pe noi devine cea mai mare bucurie a noastræ!
Educarea copiilor prin puterea Duhului nu este o metodæ. Este un mod de
viaﬂæ! Înseamnæ sæ ne aøezæm pe noi înøine în mâinile Maestrului øi apoi sæ-i
conducem pe copiii noøtri sæ facæ la fel. Le facem cunoøtinﬂæ cu Maestrul. Îi
învæﬂæm cum sæ se aøeze ei înøiøi în mâinile Lui. Îi educæm sæ coopereze cu El la
procesul de acordare. Øi apoi ne retragem. Maestrul – cu talentul øi înﬂelegerea
Lui infinite – scoate din ei muzica pe care a compus-o pentru vieﬂile lor.
Ce îﬂi spune Maestrul? Nu fi un Alin Amânæ-Lucrurile. Hotæræøte-te astæzi
sæ accepﬂi atingerea mâinii Maestrului.

* Filipeni 4:19.
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Familia Hohnberger în Munﬂii Stâncoøi. Pærinﬂii øi copiii trebuie sæ
facæ lucrurile împreunæ.
Stai aproape de adolescentul tæu!
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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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Editura Zappy’s væ oferæ:
- Scæpare la Dumnezeu - Jim 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 - Jim 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 - Jim 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 - Jim Hohnberger - Continuare a cærﬂii Scæpare la Dumnezeu
- Bærbaﬂi puternici - Jim Hohnberger - Fiecare bærbat are dreptul la o moøtenire bogatæ!
Precum o comoaræ ascunsæ, øi aceastæ moøtenire este adesea tæinuitæ. Concepﬂii defectuoase
øi aøteptæri contradictorii îi deposedeazæ pe bærbaﬂi de adeværata bogæﬂie care este de drept a
lor. Mulﬂi bærbaﬂi se simt forﬂaﬂi sæ accepte pur øi simplu aceastæ stare de lucruri. Însæ în interior,
øtiu cæ ceva le lipseøte.
În aceastæ eræ a supraîncærcærii cu informaﬂie øi a stimulærii simﬂurilor, este posibil cu adeværat
sæ dezgropi moøtenirea adeværatei masculinitæﬂi? Trebuie bærbaﬂii sæ accepte pur øi simplu
faptul cæ au fost subevaluaﬂi?
Jim Hohnberger ræspunde cu un ræsunætor “nu”! Relatând din propria experienﬂæ øi din cea a
altor bærbaﬂi, Jim væ învaﬂæ cum sæ væ dezgropaﬂi moøtenirea. Nu e deloc complicat. Niciun
bærbat nu ar trebui sæ se mulﬂumeascæ sæ-øi lase comoara îngropatæ.
Recupereazæ-ﬂi moøtenirea! Intræ în rândul acestor bærbaﬂi puternici!
- Educaﬂie pentru pærinﬂi - Sally 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!
- Revoluﬂie la Vatican - Martin 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.
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- Guvern mondial sau Împæræﬂia lui Dumnezeu? - Martin 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? - Martin 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
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 - Alberta 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 - George 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 - Sebastian 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.
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- De ce nu mi-ai spus øi mie? - Morris 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.”
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? 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 - Dough 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 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.
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- Parabole moderne - Morris 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…”
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?
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