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Capitolul 1

Tăticul Dumnezeu

Î

ntr-una din zile, când fiica noastră Kelsey avea doi ani, a început să
arate cu degetul spre scaunul fiecărui membru al familiei. Eu nu
eram acasă. „Mami, a început ea, Allison, Graham, Kelsey…“ Apoi a
indicat cu arătătorul scaunul meu gol şi a spus: „Dumnezeu.“
„Nu este Dumnezeu, Kelsey, i-a răspuns Lisa, soţia mea. Este
tata.“
„Isus“, a spus Kelsey zâmbind.
Trei zile mai târziu, când ne aflam cu toţii într-o cameră de hotel,
Kelsey a repetat scena. A început prin a-şi îndrepta degetul spre noi,
spunându-ne numele pe rând. Când a ajuns la mine, a spus: „Isus.“
„Kelsey, i-am spus, eu nu sunt Isus. Sunt tăticu.“
„Tu eşti Tăticu Dumnezeu“, a răspuns Kelsey.
Am fost uimit şi am încercat din răsputeri să o conving că nu sunt
Dumnezeu, iar părinţii care au copii de doi ani ştiu ce înseamnă aceasta.
Până când am reuşit să-mi termin expunerea, Kelsey trecuse deja la altceva mult mai important decât teologia: degetul ei de la picior şi modul
în care îl putea mişca.
9
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Pentru mine aceasta constituie una dintre cele mai mari ironii. Mă
refer la creşterea copiilor, la faptul că în ochii copiilor mei păream atât
de mare, deşi nu împlinisem încă treizeci de ani şi cunoşteam foarte
puţine lucruri pe atunci. Acum, cu un pic mai multă experienţă în cei
peste patruzeci de ani ai mei, mi se pare hazliu când realizez cât de mic
par în ochii copiilor mei! Graham ştie că mă poate depăşi oricând la un
test de matematică (deşi, spre uşurarea mea, acum când scriu aceste
rânduri, încă nu m-a învins la golf), cât despre fetele mele nici măcar din
greşeală nu mă mai confundă cu Dumnezeu.
Mai ales aceste episoade timpurii cu privire la confuzia identităţii au
reuşit să-mi deschidă ochii de părinte tânăr. Am observat că în măsura în
care îmi petreceam mai mult timp alături de copiii mei, în primii ani ai
copilăriei, apoi de-a lungul pubertăţii şi ai adolescenţei, cu atât mai deschişi erau ei faţă de prezenţa lui Dumnezeu în vieţile lor. Cu cât petreceam mai puţin timp cu ei, cu atât erau mai puţin înclinaţi să se roage.
Această constatare m-a pus pe gânduri şi m-a smerit: cumva, în mintea
lor eu contribuiam la formarea pasiunii şi a foamei lor după Dumnezeu.
Curând după aceea, am descoperit şi faptul că propria mea foame şi
pasiunea după Dumnezeu erau direct legate de îndeplinirea datoriei mele
de părinte. Rolul meu de părinte s-a întins pe aproape două decenii, dar
cred că este corect să menţionez că din punct de vedere spiritual, emoţional şi relaţional solicitarea cea mai mare mi-au luat-o ultimii şaisprezece
ani în comparaţie cu toţi ceilalţi ani ai vieţii mele.
De ce rolul de părinte oferă o cale atât de puternică de a creşte personal şi de a te determina să reflectezi asupra lucrurilor importante din
viaţă? Procesul creşterii copiilor necesită deprinderi pe care numai
Dumnezeu le are şi, fără îndoială, noi nu suntem Dumnezeu. Oricât de
mult ne-ar numi copiii noştri „Tăticu Dumnezeu“, creşterea copiilor ne
reaminteşte de umanitatea noastră absolută. Nu putem iubi perfect, aşa
cum iubeşte Dumnezeu. Capacitatea noastră de a stabili relaţii, de a
înţelege şi de a avea intimitate cu alţii este marcată de slăbiciune, aşa
cum nu este cazul lui Dumnezeu.
Cu toate că eu consider creşterea copiilor ca pe unul dintre lucrurile
cele mai semnificative şi mai pline de satisfacţii din tot ce am realizat în
viaţă, ea a produs totuşi şi alte efecte asupra mea: m-a smerit, m-a frustrat
10
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şi uneori m-a năucit cu totul. Nu aş putea scrie niciodată o carte despre
modul în care se poate creşte un copil sau un adolescent pentru că nici
eu nu cunosc toate ingredientele! Dacă credeţi că în această carte veţi
găsi cei şase paşi care o vor ajuta pe fiica dumneavoastră să reuşească la
şcoală sau cei zece paşi care să-l pregătească pe fiul dumneavoastră
pentru anii adolescenţei, veţi fi dezamăgiţi. Veţi descoperi că abordarea
mea este total diferită, deoarece ea se referă cu predilecţie la modul în
care-i foloseşte Dumnezeu pe copiii noştri ca să ne formeze pe noi din
punct de vedere spiritual.
Am descoperit că regulile din viaţa noastră au luat o turnură diferită
la numai câteva săptămâni după naşterea celei dintâi fiice. Ne îndreptam
spre Oregon şi pe drum ne-am oprit să mâncăm ceva. În acel segment al
vieţii mele, mâncarea mea favorită era îngheţata Dairy Queen Blizzard.
Convingerea mea era că omul care a reuşit să creeze acest meniu trebuie
să fi fost creştin, pentru că numai inspiraţia Duhului Sfânt l-ar fi putut
face să producă o mâncare atât de gustoasă.
Am comandat cartofi prăjiţi şi hamburgeri. În timp ce-mi aşteptam
felul meu favorit, am ieşit pe terasă, bucurându-mă de ziua însorită şi
exact în acel moment fiica noastră şi-a umplut scutecul, iar aceasta se
întâmpla o dată la trei zile. Primul nostru copilaş şi-a făcut obiceiul de a
„păstra“. Prefera să aştepte până când ne aflam în drum spre biserică,
până când tocmai ne aşezam la cină, imediat după ce făcea baie sau în
alte momente prielnice şi atunci elimina tot ceea ce digerase în ultimele
şaptezeci şi două de ore.
Îmi aduc aminte cât de neajutorat m-am simţit. Cartofii prăjiţi începeau să se răcească, pierzându-şi acel gust atât de bun, iar îngheţata mea
favorită care se topea nu mai prezenta nicio valoare, în schimb mă aşteptau vreo cincisprezece minute de muncă. Şi, pentru că ea elimina o dată
tot ce ingera timp de trei zile, nu era suficient doar să i se schimbe scutecul. Avea nevoie de o baie veritabilă şi de schimbarea completă a hainelor. Şi, desigur, călătoream.
„De ce stai şi te uiţi, mi-a spus Lisa. Ajută-mă!“
„Dar…“ am îngânat eu privind la cartofii prăjiţi şi la îngheţata care
începea să se topească, în timp ce îmi lăsa gura apă. M-am întrebat ce
soartă va avea mâncarea în soarele fierbinte. Cu resemnare, am pus
punga cu mâncare pe maşină şi am trecut la treabă.
11
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Într-adevăr, viaţa s-a schimbat. Privit acum, după cincisprezece ani,
incidentul pare a fi un sacrificiu minor, dar el a reprezentat un punct de
cotitură pentru mine la cei douăzeci şi cinci de ani pe care-i aveam. Am
învăţat să pun nevoile altora înaintea propriilor mele nevoi. Nu ştiam
atunci că am pornit pe un drum al transformării spirituale numit creşterea copiilor.
Soţia mea şi cu mine am învăţat multe lucruri citind cărţi şi participând la seminariile de pregătire unde am aflat despre modul cum să-i
formăm pe copiii noştri însă, pe parcursul creşterii lor, am realizat că şi
copiii noştri ne-au modelat pe noi. De-a lungul creşterii copiilor şi părinţii şi copiii au multe de învăţat! Copiii noştri ne-au învăţat ce înseamnă
sacrificiul de sine (capitolul 12) şi cum să înfruntăm sentimentele de
vinovăţie (capitolul 3). Ei ne-au învăţat arta de a-i asculta pe ceilalţi şi
ne-au forţat să îngenunchem ca să ne rugăm (capitolul 4). Ne-au învăţat
să râdem (capitolul 5), să plângem (capitolul 9) şi să trăim în mod curajos (capitolul 6). Ne-au ajutat să ne recunoaştem slăbiciunile, nevoile şi
dependenţa de Cel care este mai mare decât noi (capitolul 13). Experienţa
creşterii copiilor este unul dintre cele mai influente aspecte ale formării
spiritualităţii noastre din câte cunosc eu.

Micii profesori
Această idee, că Dumnezeu îi poate folosi pe copii să ne înveţe pe
noi, că avem oportunitatea să înţelegem mai bine aspectele spirituale de
la cei pe care suntem chemaţi să-i creştem şi să-i învăţăm, provine de la
Domnul nostru Însuşi, care a fost un adevărat revoluţionar în această
privinţă.
În primul secol, copiii se bucurau de prea puţină preţuire şi aveau
parte de un respect minim. Cu toate că familia îşi aprecia propriii copii,
societatea doar îi tolera. Chiar şi limbajul epocii ne dezvăluie această
prejudecată a primului secol al erei creştine. Unul dintre cuvintele greceşti folosite pentru copil (pais sau paidion) avea sensul şi de „servitor“
sau de „sclav“. Un alt cuvânt (nepios) avea conotaţia lipsei de experienţă,
a nebuniei sau a neajutorării. Filozofii greci îi mustrau deseori pe oamenii
stupizi sau nebuni numindu-i „nepios“. Chiar şi scriitorii biblici i-au sfătuit
pe creştini: „nu fiţi copii [paidia] la minte“ (1 Corinteni, 14:20).1
12
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Imaginaţi-vă deci de câtă uimire au avut parte contemporanii lui
Isus când El le-a adus un copil năzbâtios şi neastâmpărat şi l-a aşezat în
faţa mulţimii adunate (Matei, 18:1-9). Punându-şi mâna pe umărul băiatului, Isus are îndrăzneala să le sugereze că acel copilaş era un exemplu
demn de urmat.
Cred că până şi copilul a fost luat prin surprindere! Copiii de abia
aşteaptă să ajungă adulţi. Ei tânjesc să iasă din starea lor de inferioritate.
Dar Isus a spus: „Nu, nu înţelegeţi nimic. Dacă nu vă smeriţi ca unul
dintre aceştia, nu veţi intra în Împărăţia lui Dumnezeu.“ El a vrut să
spună: „Priviţi la copii acum, învăţaţi de la ei acum şi căutaţi să fiţi ca ei.“
Isus face acelaşi lucru încă o dată, imediat după ce îi îndepărtează
pe schimbătorii de bani din Templu (vezi Matei, 21:12-16). Isus nu
numai că îi alungă pe hoţi, ci îi şi vindecă pe orbi şi pe şchiopi. În acel
moment copiii încep să strige: „Osana, Fiul lui David.“
Preoţii şi învăţătorii Legii s-au înfuriat şi L-au întrebat pe Isus:
„Auzi ce zic aceştia?“
„Da, le-a răspuns Isus. Oare n-aţi citit niciodată cuvintele acestea:
«Tu ai scos laude din gura pruncilor şi din gura celor ce sug?»“
Care este sensul acestei întâmplări? Conducătorii religioşi L-au
mustrat pe Isus: „Ţine-i în frâu pe aceşti copii umili care Te cred Mesia.
Poate că îi păcăleşti pe ei, dar noi ştim cine eşti!“ Isus însă a inversat
rolurile şi sensul cuvintelor Lui a fost: „Voi vă înşelaţi, nu aceşti copii
«ignoranţi».“
Isus a părut încântat de faptul că aceşti copii „lipsiţi de experienţă,
necunoscători“ au fost capabili să înţeleagă mai multe decât adulţii care
aveau mai multă pregătire. Adresându-se mulţimii din Galilea, Isus a spus:
„Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns
aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor. Da,
Tată, Te laud, pentru că aşa ai găsit Tu cu cale!“ (Matei, 11:25-26).
Descoperim geniul copiilor, din punct de vedere spiritual, în statutul
lor de neajutoraţi. Biblia, la fel ca spiritualitatea creştină, susţine ferm
decăderea spirituală a umanităţii. Mesajul evangheliei îl incomodează pe
omul plin de mândrie tocmai pentru insistenţa cu care i se adresează
amintindu-i că este căzut, neajutorat şi că are nevoie de cineva care să
plătească în locul lui şi că este nevoie să fie umplut de o forţă exterioară
13
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pentru a-şi putea trăi viaţa aşa cum trebuie trăită. Un copil întruchipează
perfect acest adevăr.
Dar mesajul acestei cărţi trece dincolo de ideea că putem învăţa de
la copii. Cartea susţine că procesul creşterii copiilor este una dintre căile
cele mai eficiente în formarea spirituală a bărbaţilor şi a femeilor. Dacă nu
suntem reci din punct de vedere spiritual — de fapt, cadavre spirituale —
drumul creşterii, îngrijirii, învăţării şi iubirii copiilor va lăsa amprente de
neşters asupra noastră. Nu vom mai fi niciodată ceea ce am fost înainte,
vom fi transformaţi pentru eternitate. Din punct de vedere spiritual,
avem tot atâta nevoie să creştem copii cât au copiii nevoie să-i creştem.

De ce să avem copii?
Când vreau să stârnesc puţină agitaţie în timpul seminariilor mele
pe care le-am numit „Căsătoria sacră“, tot ceea ce trebuie să fac este să
le pun participanţilor întrebarea de ce s-au căsătorit. Mulţi dintre noi am
intrat în viaţa conjugală destul de tineri, iar motivaţiile au fost unele
superficiale şi egoiste. Puţini dintre noi am înţeles ce înseamnă un devotament total şi o chemare înaltă pe care le reclamă căsnicia clădită pe
standarde biblice.
Este trist, dar cei mai mulţi dintre noi ajungem să avem copii din
motive la fel de egoiste. Unele tinere necăsătorite au mărturisit consilierilor de la centrele de ajutorare a femeilor însărcinate că au dorit sarcina
pentru a aduce pe lume pe cineva care să le iubească. Unii bărbaţi cred
că este important „ca numele familiei să fie dus mai departe“. Sunt
cupluri care au copii pentru că bebeluşii „sunt atât de drăgălaşi“ sau care
cad în prăpastia narcisismului de a crea o altă fiinţă umană care să fie
întocmai combinaţia dintre fiinţele lor grozave. Mai există apoi şi cei
care cred că apariţia unui copil poate salva o căsnicie aflată în pericol.
Trebuie să recunosc faptul că eu mi-am dorit copii în parte pentru
că am dorit să am o relaţie apropiată tată-fiu şi tată-fiică. Am vrut să fiu
un erou pentru copiii mei, aşa cum tatăl meu a fost un erou pentru mine.
Am crezut că aceşti copii vor confirma valoarea mea ca bărbat. Dar
aceste motivaţii, oricât de nobile par, sunt în esenţă tot narcisiste, bazate
pe o concepţie idealizată despre copii şi pe o concepţie idilică despre
viaţa de familie.
14
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Nu a trecut însă mult timp şi am descoperit ceea ce descoperă fiecare
părinte: copiii noştri sunt la rândul lor păcătoşi care au nevoie de harul
lui Dumnezeu şi sunt fiinţe umane care necesită îngrijiri douăzeci şi
patru de ore din douăzeci şi patru. Această realitate a topit sentimentalismul
şi ideea idilică despre viaţa de familie înainte de terminarea primului
pachet de Pampers!
Avem nevoie de ceva mai concret, cu valoare eternă, pentru a putea
înfrunta provocările creşterii copiilor. Cel mai bun motiv de a avea copii,
motiv care durează mai mult decât sentimentele noastre, este atât de
simplu încât nu pare prea profund: Dumnezeu ne porunceşte să avem
copii (Geneza, 1:28). Dorinţa Lui este: „înmulţiţi-vă, umpleţi pământul“,
iar această poruncă include creşterea unor copii cu sensibilitate spirituală, care Îl vor sluji pe Dumnezeu şi vor contribui la extinderea Împărăţiei
Sale pe pământ. Deuteronomul, 6, şi Psalmul 78 dezvoltă instrucţiunile
din Geneza spunându-ne că trebuie să-L iubim pe Domnul şi, pe lângă
aceasta, să creştem copii care Îl vor iubi pe Dumnezeu şi vor asculta de
poruncile Lui.
Cu alte cuvinte, a avea copii nu ţine atât de mult de noi, ci de El.
Noi suntem chemaţi să avem copii şi să-i creştem pentru gloria lui
Dumnezeu.
Cei mai mulţi dintre noi devenim egoişti prin natura noastră pe parcursul creşterii copiilor. De-a lungul anilor, trăim cu speranţa că vom
obţine beneficii de pe urma lor, dar uneori suntem treziţi la realitate de
situaţiile jenante în care ne pun (dar pot fi şi exemple foarte bune), iar
atunci devenim plini de resentimente şi apare acel climat nesănătos din
punct de vedere spiritual care pune stăpânire pe familia noastră. Când nu
înţelegem scopul pentru care avem şi pentru care creştem copii, procesul
devine obositor şi plictisitor.
Când realizăm faptul că a avea copii ţine mai mult de Dumnezeu
decât de noi, atunci încercările, problemele şi sacrificiile creşterii copiilor
sunt mai uşor de suportat. Vedem un scop mai înalt dincolo de dificultăţile prezentului şi ne aducem aminte: „Dumnezeu este important, nu eu.“
În ultimă instanţă, nu contează cât de mândru sunt eu datorită copiilor
mei, ci cât de credincios am fost eu în îndeplinirea sarcinilor pe care
mi le-a dat Dumnezeu. Când laşi ca speranţa şi bucuria să depindă de
15
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reacţia unui om păcătos, situaţia este, în cel mai bun caz, precară. A lăsa
speranţa şi bucuria să depindă de reacţia unui păcătos aflat în primii ani
de viaţă sau în adolescenţă înseamnă a-ţi asuma un mare risc de a fi
dezamăgit şi de a ajunge chiar la disperare.
Creşterea copiilor (şi viaţa conjugală) ne va aduce dezamăgiri, ne va
produce răni şi frustrări. Da, vor exista momente de bucurie şi fericire
aproape transcendentă, dar nu vă înşelaţi, viaţa de familie ne va provoca
răni dureroase. Dacă motivaţia noastră este egoistă, vom fugi de cele mai
mari provocări ale creşterii copiilor. După ce dezamăgirea ne va cuprinde
sufletul, ne vom retrage în aceleaşi cochilii în care ne-am retras când
eram copii şi vom fugi de durere, nu retrăgându-ne în camera noastră sau
ascunzându-ne în curte (ca în copilărie), ci găsindu-ne refugiu în muncă,
în distracţii sau chiar în biserica noastră.
Să recunoaştem că atât căsnicia cât şi creşterea copiilor ne pot oferi
atât momente de fericire, cât şi provocări care vor zdruncina fiinţele
noastre din temelii. Să recunoaştem faptul că viaţa de familie ne pune la
încercare mai mult decât orice altceva, dar să mai recunoaştem şi adevărul că pentru cei mai mulţi dintre noi aceasta este chemarea lui Dumnezeu
şi planul Său de a ne transforma în fiinţe perfecte. După ce recunoaştem
că suntem păcătoşi atât noi cât şi copiii pe care Dumnezeu ni i-a dat şi
că toţi împreună, ca familie, trebuie să creştem spiritual în cunoaşterea
lui Dumnezeu atunci viaţa de familie primeşte un scop şi un context cu
totul nou. Devine sacră atunci când înţelegem faptul că Dumnezeu poate
„boteza“ scutecele murdare, excesele de furie ale copiilor şi tăcerile
deranjante ale adolescenţilor pentru ca, prin ele, să ne transforme în
oameni care să semene tot mai mult cu Isus Cristos.
Cei mai mulţi dintre noi ştim toate aceste concepte, doar că nu le-am
putut exprima prea bine în cuvinte. Un pastor, prieten de-al meu m-a
întrebat care este subiectul cărţii pe care o scriu şi, după ce l-a aflat, a
făcut conexiunea dintre subiect şi unele dintre problemele prin care au
fost nevoiţi să treacă el şi soţia lui în timp ce îşi creşteau fiul. „Soţia mea
şi cu mine, mi-a mărturisit el, considerăm că experienţele noastre cu Jeff
sunt cele mai influente din viaţa noastră din punct de vedere spiritual.“
Romanciera de succes Rachel Cusk a recunoscut: „Ca mamă înveţi
ce înseamnă să fii martir şi demon. Ca mamă am experimentat cât pot fi
16
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de virtuoasă, dar şi cât de îngrozitoare pot fi, implicându-mă în virtutea
şi în spaima lumii mai mult decât gândeam eu atunci când nu am avut
copii.“2
O mamă care a dat naştere unui copil ce avea probleme de dezvoltare a spus: „Nu aş schimba nimic. Sunt bucuroasă că îl am pe el, pentru
că nu aş mai fi aşa cum sunt dacă nu l-aş fi avut. Îmi doresc să fi fost
normal, dar nu regret că am învăţat ceea ce am învăţat.“
Nu regret că am învăţat ceea ce am învăţat.
Acesta este mesajul cărţii. Scopul este ca, pe parcursul procesului
sacru de creştere a copiilor, să puteţi spune la fel: „Uneori a fost greu,
dar nu regret că am învăţat ceea ce am învăţat.“
Soţia mea şi cu mine avem trei copii. Când scriu această carte, Allison
are şaisprezece ani; Graham treisprezece şi Kelsey unsprezece. Încă suntem în plin proces de creştere a copiilor şi acesta este motivul pentru care
ezit să scriu o carte despre cum să-ţi educi copiii. Această carte pune mai
degrabă întrebarea „de ce?“ şi este preocupată de „ce s-a întâmplat?“
Pe parcurs noi am învăţat că toţi copiii, cei talentaţi şi cei dificili,
cei care ne fac să râdem şi cei care ne fac să plângem, cei care ne trimit
pe genunchi să ne rugăm plini de bucurie sau de spaimă, cei cu rezultate
foarte bune la şcoală şi cei cu note mici, toţi au ce să ne înveţe. Totul face
parte din planul lui Dumnezeu pentru creşterea copiilor.

De ce să creşti copii?
Când ai copii, care este motivaţia creşterii lor?
Unii părinţi aduc pe lume un copil, dar refuză să facă sacrificiile
necesare pentru a-l creşte cu adevărat. Un mogul din domeniul imobiliar
i-a spus unui reporter: „Sunt fericit dacă îmi văd fiica la cină o dată la
două luni. Nu este necesar să fiu în preajma ei tot timpul pentru a fi un
părinte bun.“3 Decizia de a concepe un copil este un lucru; creşterea lui
zilnică cere un set de decizii total diferit. Ce motivaţie ai să te trezeşti
dimineaţa devreme pentru a-ţi ajuta copilul la teme sau să stai seara până
târziu ca să discuţi cu fiica ta despre ziua care va urma? De ce te privezi
de unele lucruri pentru ca să le poţi cumpăra altele copiilor tăi? De ce
renunţi la unele activitităţi care îţi fac plăcere pentru a sta acasă cu fiul
sau fiica ta?
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Dacă eşti o mamă singură, de ce continui să te zbaţi să rezolvi lucrurile, chiar dacă epuizarea te face să simţi că hainele-ţi cântăresc 50 de
kilograme? Dacă eşti părinte vitreg, de ce te supui chinului să rezolvi disputele inerente acestei situaţii, de ce te străduieşti să menţii o relaţie volatilă şi de ce încerci să faci ceea ce unii cred că este virtual imposibil — să
uneşti două familii dezbinate, formate din oameni cu răni sufleteşti
adânci? Dacă eşti părinte adoptiv, de ce îţi asumi un angajament atât de
înalt pentru copilul altcuiva?
Petrecem mult timp discutând „cum“ să ne creştem copiii, dar neglijăm să ne întrebăm „de ce“ îi creştem. Este o situaţie nefericită pentru că
răspunsul la întrebarea „de ce“ ne oferă motivaţia şi modelul necesare
pentru a ne ocupa de „cum“ ne creştem copii. Dacă răspunsul la întrebarea „de ce“ este eronat, atunci motivaţiile noastre vor fi denaturate şi, cu
toate că răspunsurile la întrebarea „cum“ vor fi eficiente, această eficienţă va fi greşit direcţionată.
Pavel ne oferă un răspuns clar la întrebarea „de ce“ în 2 Corinteni,
7:1. La prima vedere, acest verset nu pare a se referi la creşterea copiilor
(şi, în context, nici nu se referă), dar ar putea fi cel mai util verset referitor la creşterea copiilor din întreg Noul Testament:
Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, prea iubiţilor, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne ducem sfinţirea
până la capăt, în frica de Dumnezeu.

Mai întâi Pavel ne spune că este necesar să ne curăţim noi înşine, nu
să ne ocupăm de sfinţirea copiilor noştri. Mulţi dintre noi suntem ispitiţi
să ne concentrăm eforturile asupra sfinţirii copiilor noştri şi astfel să ne
neglijăm propria creştere spirituală. Dr. Kevin Leman, mi-a spus că el
crede despre creşterea copiilor că se aseamănă cu instrucţiunile oferite
de liniile aeriene în cazul unor probleme ivite în timpul zborului. Înainte
de decolare, fiecare pasager este instruit ca, atunci când măştile de oxigen sunt coborâte, părinţii trebuie să şi le pună mai întâi ei şi apoi să se
ocupe de copiii lor. De ce? Pentru că, într-o situaţie de urgenţă, părinţii
trebuie să gândească limpede şi să acţioneze cu eficienţă. În cazul în care
părinţii nu-şi pun măştile de oxigen, nu se vor putea concentra, iar copiii
care depind de ei ca să le pună măştile vor avea de suferit.
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Ceea ce este adevărat din punct de vedere fizic este adevărat şi în
domeniul spiritual. Dacă neglijăm să ne conectăm la sursa de „oxigen
spiritual“, umblarea noastră cu Dumnezeu, motivaţiile noastre vor fi
greşite. Discernământul, empatia şi capacitatea de a-i încuraja pe copii
şi de a-i confrunta ni se vor diminua. Trebuie să considerăm creşterea
copiilor un proces prin care Dumnezeu ne purifică pe noi, părinţii, în
timp ce îi modelează pe copiii noştri.
Acest proces extins de purificare include „orice întinăciune a cărnii
şi a duhului“. Expresia biblică ne duce dincolo de păcatele „fizice“ evidente, cum ar fi abuzul de substanţe, abuzul fizic, imoralitatea sexuală,
limbajul murdar şi altele şi pătrunde în celelalte aspecte care sunt contaminate de păcat, cum ar fi gelozia, teama, resentimentele, controlarea
altora şi dorinţa de a avea tot mai mult. Pavel ne avertizează că acest
proces de purificare este atât profund cât şi complet, mergând până la
rădăcinile spirituale ale fiinţei noastre. Procesul creşterii copiilor ne va
obliga să ne confruntăm cu păcate spirituale despre care nici nu am
bănuit că există. El ne va arăta slăbiciunile interioare, pe care odinioară
le-am considerat calităţi. Va scoate la iveală „spărturi“ atât de mari în
edificiul nostru spiritual încât am putea trece cu maşina printre ele.
Pavel denumeşte acest proces folosind expresia: „să ne ducem sfinţirea până la capăt“. Este expresia mea favorită din Noul Testament
(„perfecţionându-ne sfinţenia“, în traducerea englezească NIV; n.tr.).
Fiind păcătoşi, nu vom putea reflecta perfect imaginea lui Cristos până
la revenirea Sa. Între timp, trebuie să ştergem petele de murdărie, să
şlefuim părţile colţuroase şi să lăsăm ca lumina lui Cristos să strălucească
prin noi cât mai mult cu putinţă. Acest proces de creştere spirituală nu
este doar atotpătrunzător („să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi
a duhului“), ci şi continuu („să ne ducem sfinţirea până la capăt“, verbul
fiind la timpul prezent).
De ce depunem acest efort intens şi perseverent? Ce motivaţie ne
determină să abordăm creşterea copiilor în acest mod? Pavel nu putea
afirma aceasta cu mai multă claritate: „în frica de Dumnezeu“ („datorită
fricii de Dumnezeu“, NIV; n.tr.). Când motivaţia noastră este frica de
Dumnezeu, 99,9 la sută din scuzele pe care le invocăm în viaţa de familie
dispar. Dumnezeu rămâne întotdeauna demn de reverenţa noastră, deci
19

Chemarea sacra de a fi parinte - ROM.indd 19

15.02.2011 16:54:36

Chemarea sacră de a fi părinte

nu putem invoca nicio scuză ca să nu trăim astfel încât să progresăm în
sfinţenie.
Vă voi da un exemplu din viaţa mea. Într-o duminică seara mă
întoarceam dintr-o călătorie, deoarece în acel weekend am răspuns unei
invitaţii de a predica. Şi, pentru că nu mai petrecusem timp cu fiica mea
de două zile, m-am sculat după mai puţin de cinci ore de somn ca să o
duc la şcoală cu maşina. Autobuzul şcolar ar fi fost o alternativă dar,
dacă mergeam cu maşina, se putea scula mai târziu şi puteam discuta în
timpul drumului.
Cel puţin aşa am crezut eu.
Era dimineaţa zilei de luni şi fiica mea se afla în dispoziţia sufletească
tipică acelei zile. Nu am reuşit să scot nici o propoziţie din gura ei, la fel
cum nu aş fi putut muta Muntele Everest. A coborât din maşină tăcută,
fără măcar să-mi spună „mulţumesc“. De obicei Allison îşi exprimă cu
uşurinţă recunoştinţa, însă acea zi de luni era doar o alta din acele zile
caracteristice vieţii de adolescent.
Dacă aş fi fost un tată preocupat exclusiv de copilul lui, aş fi avut
resentimente şi imediat aş fi început să „fierb“: Mă trezesc după doar
câteva ore de somn şi aşa se poartă cu mine? Bine, nu va mai avea ocazia aceasta niciodată! Săptămâna viitoare voi dormi mai mult şi voi juca
golf. Părinţii care sunt preocupaţi exclusiv de copiii lor se vor purta frumos cu ei numai atunci când şi copiii se vor purta frumos cu ei. Acest tip
de părinte va face orice sacrificiu pentru copil dacă acesta îşi va exprima
recunoştinţa. Un părinte preocupat doar de copilul său îşi bazează acţiunile pe reacţiile copilului.
Pe de altă parte, un părinte preocupat în primul rând de Dumnezeu,
va acţiona pe baza fricii lui de Dumnezeu. Oricum se poartă copilul meu
cu mine, ştiu că Dumnezeu doreşte să mă apropii de el, să fiu cât mai
prezent în viaţa lui şi să-i ofer corectarea biblică şi sprijinul dragostei.
Nu contează cum reacţionează copilul meu, ci contează să fac ceea ce
m-a chemat Dumnezeu. Chiar dacă o ador pe fiica mea, nu mă voi trezi
mai devreme cu câteva ore numai din dragoste faţă de ea, ci datorită
reverenţei faţă de Dumnezeu.
Vedeţi diferenţa? Sper că sesizaţi şi importanţa. Când nu teama de
Dumnezeu este motivaţia noastră, tendinţa noastră va fi să acordăm o
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atenţie exagerată lucrurilor minore şi o atenţie minimă lucrurilor care
merită cu adevărat atenţie. Poate că vom creşte un copil mai politicos şi
mai ascultător, dar nu îi vom transmite valorile cu adevărat importante.
Dacă procesul creşterii copiilor s-ar rezuma doar la schimbarea comportamentului, Isus i-ar fi lăudat pe farisei şi ar fi alungat-o pe femeia prinsă
în adulter.
Cu alte cuvinte, eu afirm că propria mea viaţă spirituală trebuie să
fie motivaţia creşterii copiilor mei. Dacă suferim în privinţa dezvoltării
noastre spirituale, relaţiile noastre vor fi afectate: vom deveni mai exigenţi, vom urmări să-i controlăm pe copii, vom fi mai intoleranţi, vom
fi mai plini de resentimente. Partenerul de viaţă şi copiii noştri nu ne pot
stâmpăra setea după Dumnezeu existentă în sufletul nostru. Când Îl
neglijăm pe Dumnezeu, le impunem partenerilor de viaţă şi copiilor
noştri să ia locul lui Dumnezeu şi nu este deloc scopul pentru care au fost
creaţi.
Cu ajutorul acestei cărţi mi-ar plăcea să putem învăţa să luăm în
stăpânire viaţa noastră spirituală şi să o supunem procesului sfinţirii
pentru binele familiilor noastre şi al Împărăţiei lui Dumnezeu. Creşterea
copiilor din punctul de vedere creştin este cu adevărat un drum sacru. Ea
ne cheamă la purificare personală, ne cheamă să ne folosim de ea ca de
un proces de perfecţionare în sfinţenie şi aceasta zilnic, motivaţia fiind
frica de Dumnezeu. Dacă abordăm creşterea copiilor cu acest mod de
înţelegere a procesului, fiecare aspect va primi o semnificaţie nouă şi un
scop nou, chiar şi în aspectele dificile.
Noi trăim înconjuraţi de învăţători sfinţi. Uneori ei ne dispreţuiesc
pe noi şi se dispreţuiesc pe ei înşişi. Uneori au accese de furie. Uneori
ne îmbrăţişească, ne sărută şi ne iubesc. Prin faptele lor bune şi rele, ei
ne modelează sufletele şi ne invită să-L experimentăm pe Dumnezeu în
moduri noi şi profunde. Cu toate că vom vărsa multe lacrimi pe parcursul
acestui drum sacru al creşterii copiilor, ne vor aştepta pe el numeroase
binecuvântări.
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Soarele fără ploaie este reţeta deşertului.
								

Proverb arab

Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice
să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de
noi.
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Rana cea mai dureroasă
Cum ne învaţă creşterea copiilor să preţuim
caracterul şi slujirea mai mult decât confortul

A

bigail Adams a trăit într-o perioadă în care a fi de acord să-ţi laşi
propriul copil să plece cu tatăl său într-o misiune diplomatică
importantă însemna a nu-l vedea câţiva ani, nu doar câteva săptămâni.
Pus în faţa unei astfel de călătorii, John Quincy, de nouă ani, nu ştia dacă
să îşi părăsească sau nu mama pentru un timp atât de îndelungat.
Într-o mişcătoare scrisoare de rămas bun adresată fiului ei, Abigail
a arătat ce preţuia ea cel mai mult. În loc să-l ţină pe John Quincy lângă
fusta ei, Abigail s-a străduit să-l încurajeze pe fiul ei în decizia de a pleca.
Ea a recunoscut faptul că separarea va fi într-adevăr grea şi că vor exista
pericole reale (călătoriile pe mare în secolul al optsprezecelea puteau fi
destul de riscante). Dar, de asemenea, ea i-a amintit celui mai mare fiu
al ei de datoria lui de a profita din plin de beneficiile de care se bucura
în calitate de fiu al unui om influent. Unele dintre beneficii implicau
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sacrificii şi riscuri, dar, în final, acceptarea beneficiilor împreună cu
riscurile duce la trăirea unei vieţi complete şi satisfăcătoare.
Abigail i-a scris aceste cuvinte profunde fiului ei:
Nu în perioadele calme şi liniştite ale vieţii… se formează marile
caractere. Deprinderile unei minţi puternice se formează în înfruntarea
dificultăţilor. Problemele mari au nevoie de oameni cu virtuţi mari.
Când mintea este stimulată şi animată de scene care angajează toată
inima, atunci acele calităţi, care altfel ar rămâne adormite, se trezesc
la viaţă şi formează caracterul eroului şi al omului de stat.1

		
Un părinte slab din punct de vedere spiritual nu ar putea scrie
astfel de cuvinte pentru că nicio rană nu este mai dureroasă decât să vezi
rănile copiilor tăi. Abigail i-a spus soţului ei: „Când el este rănit, eu
sângerez.“ Cei mai mulţi părinţi pot spune la fel referitor la copiii lor.
Care tată sau mamă nu L-a rugat stăruitor pe Dumnezeu: „Doamne, să
simt eu durerea aceasta în locul copilului meu“? Dar Abigail avea o
viziune mult mai largă: fără „probleme mari“ fiul ei nu va avea niciodată
„virtuţi mari“. Ea a ştiut că o viaţă plină de provocări este o viaţă care îţi
formează sufletul şi, pentru că dorea să aibă un fiu matur, ea i-a spus să
înfrunte direct încercările şi să spună: „Loveşte-mă cât poţi de tare şi te
voi lovi şi eu cât pot de tare.“ Altfel, aceste caracteristici latente în fiul
ei ar fi rămas netrezite şi nu ar fi ieşit niciodată la suprafaţă.
Abordarea lui Abigail a dat roade. John Quincy a cunoscut succesul
în viaţă şi a fost unul dintre cei mai creativi, mai competenţi şi mai eficienţi secretari de stat din istoria Statelor Unite, devenid ulterior preşedintele ţării. Apoi, în calitate de congresman, a contribuit din plin la
abolirea sclaviei. Care mamă nu ar fi mândră să aibă un fiu care să aibă
un impact şi o influenţă atât de mare asupra unei ţări?
Care sunt aspiraţiile tale cele mai mari pentru copiii tăi, confortul
sau caracterul? Aproape zilnic noi trebuie să decidem între acestea două,
pentru că ele intră inevitabil în conflict. Procesul sacru de creştere a
copiilor îl maturizează pe părinte cerându-i să aleagă pentru copii între
slujire şi caracter, pe de o parte, şi o viaţă lipsită de orice durere, pe de
altă parte.
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Eşti deosebit
Să facem o comparaţie între atitudinea lui Abigail şi alternativa
foarte răspândită de astăzi: să ne spetim până la epuizare pentru a-i feri
pe copiii noştri de orice stres şi durere. În această nouă lume a laşităţii,
competiţia este interzisă.
Rick Reilly a scris în revista Sports Illustrated despre unele şcoli din
New York, Texas, Utah şi Virginia care au interzis jocul numit dodgeball
şi de asemenea despre posibilitatea de a se renunţa la el şi în multe alte
şcoli. Jocul defineşte în mod clar două categorii: învingători şi învinşi.
Eşti eliminat în momentul când mingea te loveşte. După părerea unora
aceasta afectează respectul de sine al copiilor. Unii experţi şi-au exprimat
temerea că jocul promovează agresivitatea pentru că se aruncă mingea
ţintind spre alt jucător cu intenţia de a-l nimeri.
Dar, fără riscuri, pot exista cu adevărat recompense? Îmi aduc aminte
şi acum de câţiva băieţi din clasa a treia care se credeau bărbaţi şi au
început să se bărbierească încă de atunci, dar care au simţit pe faţa lor
pumnul meu sau de uluiala băieţilor mai mari când reuşeam să prind mingile aruncate spre mine cu toată forţa de care erau în stare. Astăzi copiii
s-ar putea să nu mai experimenteze astfel de fiori datorită minţii unor
experţi din Ministerul Educaţiei. Cronicarul sportiv Rick Reilly şi-a
exprimat lamentaţiile izvorâte din aceste situaţii:
Ştiu ce vor aceşti părinţi. Obişnuiţi cu o viaţă comodă, vor ca
fiicele şi fiii lor să crească în pântecele confortabil al unui mediu
lipsit de orice competiţie, unde toţi să participe la un picnic împreună
cu Scufiţa Roşie şi Bunicuţa şi să fie serviţi de Lupul cel mare şi rău.
Apoi, când copiii lor vor ieşi brusc în lumea reală, vor afla cu stupefacţie că, într-adevăr, există oameni tari şi oameni slabi, există echipe,
dintre care unele câştigă şi unele pierd. Îi vei recunoaşte imediat pe
aceşti copii. Spiritul competiţional le va lipsi cu desăvârşire.2

S-ar putea ca unii dintre aceşti experţi în educaţie să nu se mulţumească doar să interzică jocuri cum este dodgeballul. S-ar putea să
interzică şi jocul cu scaune, unde numărul scaunelor este mai mic decât
cel al participanţilor şi, la întreruperea muzicii, fiecare trebuie să se
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aşeze pe câte un scaun. Cel care nu reuşeşte este eliminat. Aceşti educatori sunt de părere că jucătorului eliminat îi este afectat respectul de
sine.
De fapt, puţine dintre jocurile copilăriei scapă de atenţia acestor
păzitori ai respectului de sine. De exemplu, Şcoala Elementară Franklin
din Santa Monica, statul California, a interzis jocul de-a prinselea „nesupravegheat“. Reilly crede că acest joc mai poate fi salvat. El sugerează
că dacă regula jocului s-ar schimba şi copiii ar striga: „Eşti deosebit“ în
loc de: „Eşti prinsa“, jocul ar putea supravieţui.
Tristul adevăr este că aceste jocuri nu îi afectază atât de mult pe
copiii noştri, cât pe noi, părinţii. Încercăm să ne protejăm pe noi înşine,
nu pe copiii noştri, atunci când împingem ridicolul la extrem. Este necesară o doză dublă de curaj ca să-l poţi privi pe copilul tău cum suferă că
a pierdut la un joc, iar prin acea metodă, care se presupune că ar trebui
să-l cruţe, nu facem decât să proiectăm această durere asupra lui.
Esenţa aici nu este competiţia. Dr. Melody Rhode, terapeut familial
şi prietenă a familiei noastre, a învăţat din experienţă că un copil crescut
conform unei filozofii a „cocoloşelii“, care evită cu orice preţ adversitatea şi durerea, are mai multe şanse să devină dependent, obez, consumator de droguri şi alcool, cu tendinţe suicidale, incapabil şi de multe ori
copleşit de viaţă şi de exigenţele ei. Ea a arătat că expresia „durerile
creşterii“ se referă la mai multe aspecte, nu numai la genunchi juliţi, ci
şi la inimi care suferă şi la suflete dezamăgite — experienţe esenţiale pe
drumul spre maturitate. Dacă ne protejăm copiii de toate riscurile, provocările şi respingerile posibile, dezvoltarea lor va fi îngreunată şi vor
rămâne imaturi.
Din dragoste pentru copiii noştri, trebuie să devenim suficient de
puternici din punct de vedere spiritual pentru a-i vedea cum suferă, cum
trec prin dezamăgiri şi pentru a le putea auzi strigătele. Altfel, riscăm să
creştem oameni care nu ne vor face probleme, docili, dar goi pe dinăuntru. În acest domeniu, imaturitatea şi slăbiciunea noastră spirituală pot
constitui un handicap pentru copiii noştri.
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Copii cuminţi, docili — şi goi pe dinăuntru
Marilee Jones este decan responsabil cu admiterea studenţilor la
Massachusetts Institute of Tehnology (MIT), una dintre cele mai prestigioase universităţi din Statele Unite. În aprilie 2002 ea a primit o scrisoare de la tatăl unui fiu care a fost respins: L-aţi respins pe fiul meu.
Este devastat. Ne vedem la tribunal.
Este departe de a fi doar un incident izolat. Doamna Jones afirmă că
„tot mai mult părinţii de astăzi devin implicaţi în procesul de admitere la
universitate a copiilor lor şi în multe cazuri acţiunile şi atitudinile lor
scapă de sub control.“3
Un prieten al meu, Jim Schmotzer, este de acord cu ea. La fel ca
Marilee Jones, el îşi câştigă existenţa ocupându-se de copii. Fost profesor, conduce acum o lucrare creştină a studenţilor. Această poziţie îi
oferă posibilitatea de a observa roadele stilului modern de creştere a
copiilor. În cuvintele lui Jim: „Aceasta este prima generaţie de copii ai
căror părinţi au fost supervigilenţi şi protectori în toate detaliile vieţii
copiilor: dacă au luat note mici, era vina profesorului. Dacă nu erau
introduşi în echipa şcolii, antrenorul nu avea deloc viaţă uşoară. Fiecare
credea că doar copilul lui este deosebit, oricum deasupra mediei, deşi
mie mi se pare că majoritatea copiilor trebuie să fie la nivelul mediu
(altfel nu ar exista un nivel mediu).“ Jim nu se exclude nici pe sine însuşi
de la aceste comentarii. El mărturiseşte cu sinceritate că s-a confruntat
cu această atitudine şi uneori a comis aceleaşi greşeli pe care observă că
le comit şi alţi părinţi.
Jim a continuat: „În generaţia aceasta, noi ca părinţi am depus toate
eforturile posibile de a ne proteja copiii de orice durere şi de a-i ajuta să
obţină succes în tot ce au făcut. Această abordare eronată îi privează de
a învăţa ce este înţelepciunea şi nu au deprinderea de a lua decizii. Eu
cred că noi învăţăm mai mult din eşecuri decât din succese dar când
părinţii îşi protejează copiii de toate eşecurile, consecinţa inevitabilă este
lipsa înţelepciunii.“
Jim a adăugat: „Copiii de astăzi au un nivel ridicat de viaţă, mănâncă
bine, au haine frumoase şi primesc maşini, fie că merită, fie că nu. Copiii
ajung să creadă că acest mod de viaţă este o regulă şi nu realizează că
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trebuie să muncească pentru a-l putea obţine. Urmarea este că ei trăiesc
într-o lume a iluziilor pentru că nu sunt obligaţi să înfrunte realităţile
vieţii. Cu toate că au o pregătire intelectuală superioară, multora le lipsesc deprinderile practice de a şti cum să-şi folosească pregătirea
primită.“4
Într-un articol din ediţia din aprilie 2001 a revistei Atlantic Monthly,
David Brooks spune, referitor la cei născuţi între 1979 şi 1982, că fac
parte din „generaţia cea mai bine pregătită şi supravegheată din istoria
umană“.5 Brooks arată cât de mult s-au străduit părinţii să le ofere copiilor lor toate avantajele. O dovadă este colecţia de piese muzicale Womb
Song Serenades, pentru a stimula activitatea cerebrală a fetuşilor din
pântecele mamelor lor. Dacă cumva adormeai neglijând să-i oferi copilului tău acest avantaj încă din primele etape ale dezvoltării sale, mai
aveai o şansă: îi puneai Mozart for Babies’ Minds (cu fragmente din
Concertul de Vioară nr. 3).
Într-o astfel de societate, copiii nu au nevoie de caracter, ci doar de
medicamentele adecvate. De fapt, Statele Unite produc şi consumă aproximativ 90 la sută din cantitatea de Ritalin şi de produse echivalente.6
Aşa cum au remarcat doi cercetători, dacă Denis, pericol public, s-ar
naşte astăzi, ar fi trecut imediat pe tratament cu Ritalin, iar personajul de
benzi desenate Charlie Brown ar fi trecut imediat pe Prozac. (Cu certitudine, există copii care au într-adevăr nevoie de astfel de medicamente,
dar aproape toţi cei din sistemul de educaţie a copiilor îţi vor spune că
în cele mai multe cazuri medicamentele sunt prima măsură luată în cazul
copiilor dificil de stăpânit.) Copiii sunt protejaţi exagerat de mult şi de
prea multe ori drogaţi cu medicamente şi copleşiţi de grija părintească.
Această abordare a dus la apariţia unor copii foarte docili, dar goi
pe dinăuntru, fără să aibă un „miez“ tare. După opinia lui Brooks, „ei au
un înalt simţ al responsabilităţii. Sunt generoşi. Au o inteligenţă strălucită. Sunt politicoşi şi este o plăcere să fii în preajma lor. Dar ei trăiesc
într-o ţară care a pierdut, în căutarea ei frenetică după fericire şi succes,
noţiuni cum ar fi păcatul şi zidirea caracterului prin lupta împotriva
păcatului. Răul a devenit o boală vindecabilă printr-o educaţie mai bună
sau prin tratamente cu Prozac, de exemplu. În loc de virtute, noi vorbim
despre împlinire şi realizări.“7
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Toate acestea sunt cauzate, după părerea mea, de căutarea cu orice
preţ a fericirii, nu a sfinţeniei. Acest lucru nu înseamnă că fericirea şi
sfinţenia se exclud una pe cealaltă (de fapt, ele merg mână în mână), dar
suntem supuşi permanent tentaţiei de a alege pentru copiii noştri o viaţă
complet lipsită de stres şi de probleme, în loc să-i lăsăm să treacă prin
experienţe care le zidesc caracterul. Nici eu nu am procedat mai bine. Nu
demult, fiica mea cea mai mică, Kelsey, şi prietena ei cea mai bună,
Laura, m-au însoţit într-o călătorie în Orlando, statul Florida. Am ajuns
mai devreme şi astfel am avut mai mult timp la dispoziţie să vizităm
Magic Kingdom, Sea World şi studiourile Disney MGM, iar pentru prelegerile de la conferinţă aveam rezervată o zi şi jumătate. În ziua în care
prelegerile mi-au ocupat tot timpul, fetele au petrecut trei ore la o piscină
a hotelului şi s-au uitat la două filme în camera hotelului. Mâncarea ne
era servită în cameră, iar femeile de serviciu făceau curăţenie de două ori
pe zi, de fiecare dată lăsându-le fetelor multe dulciuri.
Zborul cu avionul între Orlando şi Seattle fiind destul de lung,
împreună cu Lisa şi cu mama Laurei, le-am cumpărat fetelor câte ceva
ca să nu se plictisească, lucruri pe care Kelsey, cu perspicacitatea ei, le-a
numit kitul de „supravieţuire“ din timpul călătoriilor. Auzind-o, am început să râd, cu toate că, de fapt, am râs de mine însumi. Numai în America
un părinte cumpără un kit de supravieţuire pentru călătoria copiilor lor.
Deşi eu la conferinţe vorbesc despre cât de importantă este plictiseala
pentru că ne obligă să ne rugăm, ca tată mă străduiam din răsputeri să-i
umplu timpul fiicei mele.
În aceeaşi săptămână fiul nostru Graham urma să meargă într-o
tabără. Lisa mi-a spus că părinţii le cumpără copiilor care merg în tabără
mai multe lucruri ca să nu-i lase să se plictisească. Aşa că am cumpărat
şi eu câteva dulciuri, o carte de colorat, un pistol cu apă, gumă de mestecat, un aparat foto de unică folosinţă şi alte câteva mici obiecte. După
ce i le-am dat, am râs din nou de mine însumi. Copilul mergea în tabără
să se simtă bine. De ce m-am simţit obligat să-i cumpăr lui Graham atâtea lucruri inutile când el se ducea într-un loc unde urma să se joace
optsprezece ore pe zi?
Deşi părerea mea este că ei au capacitatea de a suporta puţină plictiseală şi de a înfrunta câteva dificultăţi, totuşi nu-mi face plăcere să-mi
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văd copiii trecând prin situaţii de acest gen. Mă doare mai mult decât aş
fi crezut când îi văd pe copiii mei că trec prin dificultăţi. Simt cum mă
cuprinde tristeţea şi sufăr atunci când au eşecuri, probabil mai mult decât
suferă ei. Comparativ cu Abigail Adams, sunt un părinte slab. Mă străduiesc însă să mă schimb. Încerc să-mi ajut copiii să înţeleagă că lumea
este acel loc în care a trăi este greu şi că trebuie să devină tari ca să reuşească. Vreau ca ei să înţeleagă valoarea asumării riscurilor, valoarea
acceptării provocărilor care la început par imposibil de învins, valoarea
de a te putea ridica după un eşec fără a-ţi pierde speranţa.
De ce? Pentru că, în cazul că vor învăţa aceste lucruri, vor înţelege
nevoia stabilirii adevăratei ordini a priorităţilor în viaţă.

Ordinea priorităţilor
Înclinaţia noastră naturală (dar nu în mod neaparat sfântă) de a face
cât mai uşoară viaţa copiilor noştri, cumulată cu realizările pe care dorim
ca ei să le obţină neapărat, ne indică ce anume preţuim noi, ca părinţi, cu
adevărat în viaţă. Prin lucrurile pe care le dorim pentru copiii noştri ies
la iveală dorinţele reale ale inimilor noastre.
Într-un mesaj remarcabil intitulat „Creşterea copiilor pe baza
evangheliei“8, pastorul C.J. Mahaney din Gaithersburg, statul Maryland,
ne avertizează că atunci când ne cheltuim toată energia creşterii copiilor
noştri cu scopul ca ei să devină copii „de succes“, inteligenţi şi cu o
comportare manierată, intenţiile noastre bune pot obstrucţiona atingerea
unor scopuri şi mai înalte. Care este lucrul cel mai important pentru
copiii noştri?, se întreabă Mahaney. Să ajungă la cele mai bune universităţi? Să ajungă la douăzeci de ani fără să fi avut vreo zgârietură sau
vreo decepţie? Să creştem un copil care să ştie să spună: „Da, vă rog“
sau „Nu, mulţumesc“? Să ajungă un adult independent din punct de
vedere financiar? Deşi aceste scopuri sunt valoroase, puneţi-vă următoarea
întrebare. Este copilul care nu a fost niciodată internat la spital, care are
un comportament impecabil în societate şi care a reuşit să primească un
serviciu bine plătit — dar al cărui suflet se află în pericol în ceea ce
priveşte eternitatea — acel copil pe care ni-l dorim?
Biblia ne avertizează la modul cel mai serios în 1 Samuel. Eli, marele
preot avea doi fii care se culcau cu femeile care făceau curăţenie în Cortul
30

Chemarea sacra de a fi parinte - ROM.indd 30

15.02.2011 16:54:38

Rana cea mai dureroasă

Întâlnirii şi care se îmbuibau furând din jertfele aduse lui Dumnezeu.
Poziţia tatălui lor le-a permis să trăiască într-un lux relativ şi, cu toate că
Eli nu era de acord cu modul lor de viaţă, nu i-a oprit. Am putea spune
că a preferat ca fiii lui să fie fericiţi în loc să fie sfinţi şi astfel a atras mânia
lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a mustrat pe Eli: „cum se face că tu cinsteşti
pe fiii tăi mai mult decât pe Mine?“ (1 Samuel, 2:29). Fiii lui Eli au
devenit duşmanii lui Dumnezeu şi situaţia s-a agravat atât de mult încât
„Domnul voia să-i omoare“ (1 Samuel, 2:25), ceea ce s-a şi întâmplat.
Cât de îngrozitor este gândul ca fiii şi fiicele noastre să fie loviţi de
mânia lui Dumnezeu în timp ce se află în culmea fericirii! De aceea C.J.
Mahaney ne aduce aminte că „lucrul important“ în creşterea copiilor este
rugăciunea şi strădania de a-i îndrepta pe copii spre mântuire, şi nu
numai atât, ci de a-i ajuta să devină slujitori ai evangheliei lui Isus
Cristos. Eu aş vrea ca şi copiii mei să poată rosti cuvintele lui Pavel, care
a afirmat despre sine că era „rob al lui Isus Hristos… pus deoparte ca să
vestească Evanghelia lui Dumnezeu“ (Romani, 1:1). În loc ca părinţii să
urmărească doar modificarea comportamentului progeniturilor lor, creşterea sacră a copiilor le demonstrează acestora că au nevoie de o relaţie
cu Dumnezeu şi că doar El împlineşte în mod extraordinar această nevoie
umană. Dacă nu vor experimenta niciodată nevoia după Dumnezeu şi
faptul că viaţa lor este lipsită de sens fără El, nu vor aprecia niciodată
remediul lui Dumnezeu pentru sufletul lor.
Dacă modul de comportare înseamnă un echilibru chimic şi nu o
analiză onestă a inimilor noastre păcătoase, atunci mesajul evangheliei,
al iertării, al pocăinţei de păcate şi al prezenţei pline de putere a Duhului
Sfânt devine lipsit de relevanţă. Mahaney i-a spus fiului său după ce l-a
disciplinat: „Acum înţelegi de ce amândoi, şi tu şi eu avem nevoie de un
Salvator?“ Acesta este procesul sacru al creşterii copiilor: el priveşte în
inimă, recunoaşte păcatele şi ştie că există o singură soluţie: mântuirea
oferită de Dumnezeu.
În cazul în care copiii noştri nu experimentează nicio durere, dacă
păcatele lor sunt doar mici „defecte“, dacă nu greşesc niciodată (pentru
că, întotdeauna este vina profesorilor, a colegilor şi a tuturor celorlalţi),
nu vor simţi niciodată nevoia după un Salvator. Vor proceda ca şi Adam
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când a căzut în păcat: toţi ceilalţi erau vinovaţi de păcatul lui, dar el nu.
Dacă vor continua să trăiască în acest mod, copiii se vor întâlni cu mânia
lui Dumnezeu.
Da, este adevărat că suferim atunci când suferă copiii noştri, dar,
dacă nu îi ajutăm să înţeleagă că au nevoie de un Salvator, din perspectiva eternităţii pericolul este mult mai mare. Poate că suferinţa noastră
cea mai mare este suferinţa noastră cea mai importantă. Ce pierdere
tragică dacă ne cruţăm de toate suferinţele cu preţul pierderii mântuirii
copiilor noştri.
Învăţătura lui C.J. Mahaney îmi aduce aminte mie, ca tată, de ordinea reală a priorităţilor din viaţa mea şi cea mai importantă este evanghelia. Aceasta înseamnă să acceptăm un adevăr foarte greu de acceptat,
dar important: Împărăţia lui Dumnezeu este mult mai semnificativă
decât confortul personal al copiilor noştri. Oricât îi ador pe copiii mei,
oricât de nebuneşte îi iubesc, îi trădez atunci când consider fericirea şi
confortul lor mai importante decât scopul general al lui Dumnezeu pentru vieţile lor şi pentru lumea întreagă.
Mărturisesc că este dureroasă chiar şi scrierea acestor adevăruri!
Desigur, vreau ca fiul şi fiicele mele să fie în siguranţă, să fie bine hrăniţi
şi să-şi atingă potenţialul din punctul de vedere al educaţiei şi al tuturor
celorlalte aspecte. Dar mai important este ca ei să devină beneficiarii
mântuirii lui Dumnezeu şi slujitorii Salvatorului lor. Dacă ei vor respinge
evanghelia, vor fi condamnaţi pe drept. Mai dificil însă este faptul că eu
sunt de acord cu această condamnare a lor, dacă voi încerca să le creez
o lume ireală, fără dureri şi fără consecinţe, rezultatul fiind ascunderea
faţă de ei a realităţii că există consecinţe eterne, cu dureri cumplite, dacă
vor persista în rebeliunea faţă de Creatorul lor.
O dată unul dintre copiii noştri a fost foarte supărat pentru că l-am
disciplinat din cauza unei atitudini greşite faţă de noi. I-am spus: „Să ştii
că te-am pedepsit nu numai pentru atitudinea ta greşită faţă de mama ta
şi de mine. Noi ne gândim şi la sufletul tău. Tu trebuie să accepţi autoritatea pe care Dumnezeu a pus-o peste tine. Dacă am închide ochii faţă
de atitudinea ta, am pune sufletul tău într-un pericol etern şi noi te iubim
prea mult ca să procedăm aşa.“
32

Chemarea sacra de a fi parinte - ROM.indd 32

15.02.2011 16:54:39

Rana cea mai dureroasă

Cum pot fi sigur că respect adevărata ordine a priorităţilor? C.J.
Mahaney îi încurajează pe părinţi să le pună copiilor lor întrebări relevante: „Care crezi că este lucrul cel mai important pentru tata şi mama?“
Dacă ei nu se vor gândi la evanghelie, aceasta înseamnă că au înţeles că,
pentru noi, ceea ce contează cu adevărat este să nu ne pună în situaţii
jenante în public, să se poarte civilizat, să întreţină casa curată şi să ia
numai note mari ca să avem cu ce ne lăuda la prieteni.
În cartea Căsătoria sfântă îmi numesc soţia „oglinda lui Dumnezeu“9.
Într-un mod similar, copiii sunt, după părerea mea, oglinda inimilor
noastre. Modul nostru de interacţiune cu ei scoate la iveală valorile vieţii noastre. Lui Pavel nu îi era ruşine de „Evanghelia lui Hristos“, ci avea
„o vie dorinţă“ să vestească evanghelia (Romani, 1:15-16). Copiii noştri
vor oglindi inimile noastre, arătând dacă sunt aşa cum doreşte
Dumnezeu.

Tatăl uitat de la Calvar
Creşterea sfântă a copiilor ne conduce spre un adevăr sever. Să ne
gândim la Tatăl nostru ceresc şi la ceea ce a permis ca să îndure pe cruce
Fiul Său. În Vinerea Mare noi comemorăm sacrificiul eroic al lui Isus şi
e bine să facem acest lucru. Dar ce putem spune despre „Tatăl uitat“ care
lipseşte din scena de pe Calvar? Imaginează-ţi că ochii tăi ar fi martori
la scena în care fiul tău este umilit, dezbrăcat de haine, bătut, ridiculizat
şi apoi răstignit. Apoi imaginează-ţi-l pe fiul tău în timp ce suferă că se
uită în ochii tăi şi te întreabă: „Tatăl meu, dragul meu tată, de ce m-ai
părăsit?“10
Este o erezie să sugerez că acele cuvinte rostite de Isus L-au durut
pe Tatăl nostru ceresc mai mult decât L-au durut pe Isus piroanele? Nu
cred. La fel cum nu cred că vreun părinte nu ar fi de acord cu mine.
Niciun tată nu şi-a iubit fiul aşa cum Tatăl nostru ceresc L-a iubit pe
Isus şi, totuşi, dragostea Lui a permis ca Fiul Său să sufere. Isus Fiul,
Dumnezeul-om perfect, a trebuit să sufere pentru El şi pentru noi, într-un
mod cum noi nu putem înţelege. Scriitorul Epistolei către Evrei afirmă
că Isus „a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Şi după ce
a fost făcut desăvârşit, S-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul
unei mântuiri veşnice“ (Evrei, 5:8-9). Dacă Tatăl nu ar fi permis ca Fiul
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Lui să sufere, gloria divină a lui Isus ar fi fost aceeaşi, pentru că este
divin, însă nu ar purta cununa glorioasă a victoriei pe care a câştigat-o
pe cruce. Nu poţi afirma că Isus ar avea mai puţină glorie fără a deveni
un eretic, dar, cu siguranţă, fără cruce, El nu ar fi Isus pe care-L cunoaştem
noi.
Iată adevărul greu de acceptat: dacă Dumnezeu a permis ca propriul
Său Fiu să sufere — iar Dumnezeu este modelul nostru de părinte — ne
putem aştepta la ocazii când vom fi obligaţi să vedem cum copiii noştri
vor suferi pentru un bine superior. În acele momente, vom înţelege ce a
simţit Maria când Simeon a avertizat-o: „sufletul tău va fi străpuns de o
sabie“ (Luca, 2:35).
Dar vă rog să nu uitaţi: suferinţa nu este sfârşitul! Luca s-a străduit
să prezinte scopul unic al Tatălui şi al Fiului după ce teribila condamnare
a păcatului a fost executată. Acelaşi Fiu care a strigat: „Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?“, a părăsit lumea rostind:
„Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!“ (Luca, 23:46), o afirmaţie
a încrederii absolute, a abandonării în mâinile Lui şi a dragostei. Ce
cuvinte pline de dragoste adresate de un fiu tatălui său!
Deci, părinţi, nu vă pierdeţi curajul. Frustrările şi supărările vor dura
puţin şi vor trece. Nu uitaţi adevărurile eterne pentru câştiguri temporare.
Urmaţi exemplul Tatălui vostru ceresc, care a avut curajul de a-I permite
Fiului Său să sufere, ştiind că relaţia dintre ei va supravieţui.
Cu siguranţă că acesta este adevărul cel mai dificil dintre toate. În
cazul în care creşterea copiilor nu ar fi o călătorie sacră, am putea evita
acest adevăr. Am putea să ne folosim tot timpul şi toate resursele în protejarea noastră şi a copiilor noştri de orice durere. Dar, deoarece creşterea
copiilor este o misiune sacră, Dumnezeu ne cheamă să ne supunem unei
voinţe transcendente care depăşeşte cu mult puterea noastră: planul
Creatorului pentru noi şi pentru lumea Lui, un plan care ne va purta
ocazional prin suferinţe şi dureri.
În modul de gândire al lui Dumnezeu există valori mai mari decât
confortul şi fericirea noastră. Este o laşitate spirituală să ne protejăm
copiii de dificultăţi şi de suferinţe, deoarece prin ele suntem modelaţi şi
noi. Să luăm în considerare cea mai concisă afirmaţie din Biblie cu privire
la dezvoltarea spirituală: „ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci
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ştim că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar
biruinţa aceasta aduce nădejdea“ (Romani, 5:3-4). După părerea lui
Pavel, caracterul (traducerea NIV a expresiei „biruinţă în încercare“; n.
tr.) se formează prin perseverenţa în momente dificile. Dacă nu îi lăsăm
pe copiii noştri să înfrunte momentele dificile, nu vor deveni niciodată
suficient de puternici pentru a avea o influenţă pozitivă într-o lume foarte
crudă, aşa cum a făcut Isus pentru noi toţi.
Înţelegerea acestui adevăr ne poate face pe unii dintre noi să ne
gândim la lucrurile pe care le regretăm cel mai mult legate de situaţia
actuală a copiilor noştri. O mamă, care a fost nevoită să stea mai mult în
pat din cauza picioarelor ei bolnave, îşi privea de acolo copiii cum îşi
asumau tot mai multe treburi gospodăreşti. Ei nu au putut lua parte la
prea multe activităţi copilăreşti tocmai pentru că aveau grijă de mama lor
şi nici nu puteau fi însoţiţi când mergeau în anumite locuri. Mama lor nu
putea merge decât sprijinindu-se de un baston şi de unul dintre băieţi.
Pentru adolescenţi să aibă un astfel de părinte este stânjenitor.
Însă această mamă povesteşte că, în loc ca ei să devină plini de
resentimente, trecând prin atâtea experienţe în timp ce îngrijeau de un
părinte invalid, au devenit „oameni foarte atenţi şi plini de dragoste cu
cei din jur“. Pentru că au avut atât de multe treburi de făcut acasă, au
învăţat cum să lucreze împreună. Rezultatul? Fiecare copil îi consideră pe
ceilalţi cei mai buni prieteni ai lui (câţi fraţi şi surori pot afirma aceasta?).
Concluzia mamei: „Nu cred că durerea este bună. Uitându-mă însă la
copiii mei, cred că viaţa mea a fost bună şi nu doresc să nu fi avut parte
de dificultăţile prin care am trecut.“11
Nu doresc să nu fi avut parte de dificultăţile prin care am trecut.
Inima ei seamănă cu a lui Abigail Adams. Este o femeie suficient de
puternică pentru a suporta suferinţele copiilor ei pe termen scurt de dragul recompenselor pe care aceste suferinţe le aduc pe termen lung.
Nu putem să nu fim mişcaţi de suferinţele copiilor noştri, dar, pentru
că trăim într-o lume decăzută, putem fi siguri că vor avea parte şi de
suferinţe. Deci, care este alternativa? Noi părinţii putem fi atât de preocupaţi, de protectori şi, în aparenţă, atât de iubitori, încât să creştem
băieţi lipsiţi de curaj şi de iniţiativă şi fete răsfăţate. Feriţi de orice durere
şi de suferinţă, scutiţi de orice sacrificiu, fără să ştie ce înseamnă să
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pierzi ceva, copiii cresc fără să fie capabili să înţeleagă agonia lui Isus
de pe cruce. Iar dacă îndepărtezi crucea din creştinism, nu mai rămân
decât nişte învăţături morale, care nu diferă foarte mult de cele ale altor
religii.
În numele dorinţei de a-i cruţa pe copii de aceste dificultăţi, se
ascunde realitatea că ne cruţăm pe noi înşine de durerea de a-i vedea
suferind. Această laşitate nu va da rezultate bune. Copiii răsfăţaţi au
rareori curajul şi tăria de a obţine succesul real. Când criticile celor din
jur îi vor lovi cu toată forţa, în loc să le înfrunte cu o determinare de
stâncă, aceşti copii răsfăţaţi se vor refugia într-un colţ şi îşi vor plânge
de milă.
Cum de am pierdut înţelegerea pe care a avut-o Abigail că durerea
purifică?
Doi dintre prietenii noştri apropiaţi, Boone şi Annie Carlson, au
observat o schimbare majoră în atitudinea copiilor lor după ce s-au mutat
dintr-o zonă rurală într-una suburbană. La sat copiii aveau zilnic sarcini
de îndeplinit acasă, dar, după ce s-au mutat la oraş, unde aveau toate
facilităţile la îndemână, părinţii îşi petreceau după-amiezele ducându-i
pe copii la diverse activităţi sportive. Spaţiul fiind mult mai mic, treburile gospodăreşti erau mai puţine şi peste numai câteva luni Annie a
observat că acest mod de viaţă i-a făcut pe copii să devină mai leneşi,
mai egoişti şi mai pretenţioşi. Atunci ea şi Boone s-au străduit să alcătuiască o listă cu activităţi gospodăreşti, cu nobilul scop de a învinge ispitele unui trai prea uşor care îi putea determina pe copii să-şi formeze o
concepţie nerealistă despre viaţă.
Din nefericire mulţi părinţi procedează exact invers. Ei spun:
„Copiii vor avea o viaţă mai bună decât am avut eu“, dar eu i-aş întreba:
„Este mai bine să aibă o viaţă mai bună?“ Dacă prin expresia „mai
bună“ ne referim la camerele proprii ale copiilor, la un trai îmbelşugat,
la programe foarte încărcate (care le oferă copiilor „mai multe oportunităţi“), la echipamente sportive de ultimă generaţie, la taberele sportive şi
aşa mai departe, atunci ar trebuie să ne întrebăm dacă acesta este un
mediu de creştere a copiilor cu adevărat superior. Tatăl meu a crescut
împărţind un singur pat cu alţi doi copii; de la doisprezece ani a fost
nevoit să lucreze ca să-şi cumpere haine. În familia lui pierderea locului
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de muncă al unui copil era ceva serios, astfel încât atunci când sora lui
s-a îmbolnăvit şi nu a mai putut merge să spele vase la un restaurant,
tatăl meu a fost de acord să-i ia locul. Proprietarul restaurantului a râs
când l-a văzut pe micul băiat care a venit să muncească: „Nici nu ajungi
la chiuvetă!“ Dar tata nu s-a descurajat, s-a urcat pe o găleată, a început
să spele vase şi banii câştigaţi i-a dat surorii lui.
Astăzi procedura lui ar fi ilegală. Este ilegal ca un băieţel să muncească în locul surorii lui mai mari. Din această perspectivă, cu siguranţă
că tatălui meu nu i-a fost uşor. Nu s-a bucurat de niciunul din avantajele
de care se bucură majoritatea copiilor de astăzi (inclusiv copiii mei). Dar
nu ştiu câţi copii de astăzi cresc dezvoltându-şi un caracter mai puternic
decât al lui. Întrebarea pe care mi-o pun cu privire la creşterea propriului
meu fiu este: caracterul tatălui meu s-a dezvoltat accidental sau a învăţat
lecţii valoroase datorită dificultăţilor prin care a trecut?
Aceasta nu înseamnă să-i privăm cu bună ştiinţă pe copii de anumite
lucruri pentru ca ei să devină mai puternici. Lumea în care trăim lansează
suficiente probleme, fără să mai fie nevoie să inventăm noi altele. Există
o cale de a crea o familie sănătoasă fără a-i răsfăţa exagerat pe copii, dar
cartea de faţă nu îşi propune acest aspect. Este o carte care tratează punctul de vedere al părinţilor, ceea ce pentru mine înseamnă că trebuie să-mi
dezvolt curajul de a le permite copiilor mei să se confrunte cu dificultăţi
şi chiar cu suferinţe. Aceasta este adevărata „creştere sacră a copiilor“.
Întrebarea fundamentală este următoarea: Cresc eu copii care cred
că pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi pentru viaţa de familie, merită să
facă sacrificii? Văd copiii noştri că eu şi soţia mea suntem preocupaţi de
ceva mai presus decât viaţa noastră proprie, mai important chiar decât
familia noastră? Mi-aş lăsa fiul să se opună răului şi nedreptăţii pentru o
cauză mai importantă decât noi înşine?
Creşterea sacră a copiilor mă cheamă să accept cea mai mare suferinţă dintre toate, de dragul Împărăţiei lui Dumnezeu şi al dezvoltării
copiilor mei. Trebuie să le permit copiilor mei să înfrunte provocările,
eşecurile, respingerea şi durerea şi apoi să-i învăţ să folosească aceste
evenimente care par negative pentru a înţelege care le este misiunea în
viaţă şi pentru a învăţa să depindă de Dumnezeu.
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