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Aș dori să-mi exprim recunoștința față de câteva persoane care au 
avut o contribuție valoroasă la scrierea acestei cărți.

Îi mulțumesc lui Dave Bellis, prieten și coleg de mai bine de 35 de 
ani, pentru ajutorul oferit în creionarea schiței acestei cărți. În egală 
măsură, îi sunt recunoscător pentru materialul pe care l-a extras din 
mesajele mele și din diverse alte lucrări și l-a structurat astfel încât 
să-mi fie la îndemână să-l folosesc. De asemenea, și-a adus aportul 
la editare și revizuire, pentru a oferi o formă finală cât mai potrivită 
acestei cărți. Îi sunt recunoscător pentru toate sfaturile oferite în ce 
privește rolul de tată și pentru întreaga lui contribuție la acest proiect.

Îi mulțumesc lui David Thurston pentru criticile constructive 
făcute variantei în lucru a cărții și pentru toate observațiile folositoare 
care m-au ajutat să pun varianta finală într-un limbaj mai clar și mai 
ușor de înțeles.

Îi mulțumesc lui Becky Bellis pentru editarea computerizată a 
manuscrisului.

Îi mulțumesc lui Joshua Devries pentru implicarea sa în procesul 
de producere si tipărire, care a îmbunătățit calitatea acestei cărți.

Îi mulțumesc lui Terry Glaspey, de la Harvest House, pentru 

Mulțumiri
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viziunea sa și pentru îndrumarea pe care mi-a oferit-o în conturarea 
direcției și abordării acestei lucrări.

Îi mulțumesc lui Paul Gossard, de la Harvest House, pentru 
profesionalismul dovedit în editare și sfătuire, care mi-au fost de 
mare folos în finalizarea manuscrisului. 
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A fi tată nu e un lucru de apucat. Personal, sunt bucuros că sunt 
tată, însă uneori îmi vine să strig cât pot: „Doamne, nu e deloc 

așa cum am crezut!“ Și totuși, n-aș renunța pentru nimic în lume la 
acest statut.

Soția mea și cu mine ne-am propus să fim cei mai buni părinți, 
uneori însă, în momentele de cumpănă, mă întreb în sinea mea WWJD? 
Nu mă refer la „What Would Jesus Do?“ (Ce ar face Isus?). Ar fi frumos 
să ne putem adresa în mod direct lui Isus și să-I punem întrebări legate 
de creșterea copiilor, căci ne-a spus puține lucruri despre ce înseamnă 
să fii un tată bun, ba uneori aparent controversat (de pildă, Luca 14:26).

Ce vreau să spun prin WWJD este „What Would Josh Do?“ (Ce 
ar face Josh?). Tatăl meu menționează la începutul acestei cărți că a 
călătorit destul de mult în calitate de vorbitor; de aceea am fost crescut 
mai mult de mama. Cu toate acestea, părinții mei au fost, și încă sunt, 
o echipă excepțională. Nu au fost perfecți. Tata însuși recunoaște în 
primul capitol că a făcut multe greșeli. Dacă am da crezare criteriilor de 
evaluare ale sociologilor, atunci viața lui ar fi trebuit să fie un dezastru, 
ca urmare a educației precare pe care a primit-o de la tatăl lui. (Mai 
multe detalii despre acest aspect voi oferi în cele ce urmează.)

Cuvânt-înainte
de Sean McDowell
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În ciuda lipsurilor lui, tata ne-a oferit dragostea și călăuzirea de 
care am avut nevoie și ne-a trasat granițe pe care nu trebuia să le 
depășim. Sper ca, la rândul meu, să reușesc să le ofer copiilor mei o 
educație la fel de valoroasă. 

Acesta este motivul pentru care apreciez mult cartea de față. Nu 
trebuie să o abordezi ca pe o listă cu ce să faci și ce să nu faci, cu 
garanția că vei avea copii bine-crescuți, ca și când creșterea copiilor 
s-ar asemăna cu coacerea unei prăjituri sau cu planificarea unei vacanțe 
(știm cu toții că nici vacanțele nu ies mereu așa cum le planificăm). 
Suntem cu toții conștienți că nu e atât de simplu. În schimb, în carte 
sunt prezentate mai multe exemple, pozitive și negative, inspirate din 
experiența tatălui meu și fondate pe adevărurile biblice, pe care le-am 
însoțit cu pași practici pe care-i poți face și tu.

Unul din lucrurile pe care le apreciez cel mai mult la tatăl meu 
este sinceritatea cu privire la zbaterile din inima lui. Cartea este scrisă 
pe acest ton. Deși am aflat despre relația lui cu tatăl său alcoolic, de 
familia dezbinată în care a crescut și de abuzurile sexuale suferite, nu 
am înțeles pe deplin cât de greu i-a fost până de curând, când am luat 
cina cu familia lărgită. Mama ne-a împărtășit întâmplări hazlii din 
copilăria ei. Sora mea a cerut tatălui meu să ne spună o întâmplare 
din viața lui. După o pauză supărător de lungă, a spus: „Nu am 
nicio amintire plăcută din copilărie.“ În acel moment, mai mult ca 
niciodată, am înțeles cât de grea i-a fost copilăria. Tatăl meu nu avea 
nici măcar o singură amintire plăcută despre familia lui. Inima mea 
s-a umplut de durere.

Familia noastră însă, după multă vreme de la acele zile, este 
iubitoare și unită. Cum se poate un asemenea lucru?

Dacă dorești să afli răspunsul la întrebare, atunci cartea aceasta 
este pentru tine. Lucrul care m-a impresionat cel mai mult a fost 
mărturia tatălui meu cu privire la faptul că Dumnezeu poate salva 
chiar și cea mai destrămată și mai distrusă familie. Fie că ai devenit 
tată de curând, și nu mai reușești să dormi cât ai vrea, fie că ești 
părinte de mult timp, vei găsi speranță și călăuzire în 10 așteptări de la 
un tată. Lectură plăcută!

Sean McDowell
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Clipele treceau greu. Nu puteam să-mi stăpânesc emoțiile. Dottie 
se afla de mai mult timp în sala de nașteri.

Pe atunci nu existau cursuri speciale pentru femei gravide, iar 
soților nu le era permis să intre în sală alături de soțiile lor și să asiste 
la procesul nașterii. Tații traversau sala de așteptare dintr-un colț în 
altul. Asta făceam și eu.

Într-un final, au scos-o pe Dottie din sala de nașteri într-un 
cărucior. Purta în brațe o fetiță de 4,1 kilograme. De îndată ce am 
intrat în salon, Dottie mi-a dat-o mie. În timp ce o țineam în brațe 
pe Kelly, simțeam că mă lasă genunchii. Abia acum realizam că sunt 
tată, dar nu avem nici cea mai vagă idee despre ce presupune acest 
rol.

Nu mă simțeam pregătit să fiu tată, și mulți dintre noi au același 
sentiment. E normal să ne panicăm. În plus, când îți dai seama de 
cultura în care vor crește copiii noștri, rămâi fără cuvinte. Cele mai 
multe dintre valorile pe care cultura de astăzi le promovează sunt 
contrare celor pe care ai dori să le învețe copiii tăi. Copiii ajung să 
consume droguri, alcool și să aibă relații sexuale la o vârstă din ce în 
ce mai timpurie. Citești despre nerușinarea, violența și cazurile de 

1
CAPITOLUL

Ce ar trebui să facă un tată?
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suicid care au loc în rândul copiilor, iar lucrul acesta devine tot mai 
alarmant. Ce ar trebui să facă un tată?

Josh, tu cum ai procedat?

Sunt mulți cei care cunosc povestea copilăriei mele. Tatăl meu era 
bețivul orașului. Obișnuia să bea tot timpul și o agresa pe mama, iar 
pe mine, atunci când nu mă bătea, mă ignora Nu îmi amintesc să-l 
fi auzit vreodată pe tatăl meu spunându-mi că mă iubește. M-am 
temut ca nu cumva copilăria mea anormală să îmi influențeze propria 
familie, așa că m-am panicat.

Au fost persoane care m-au întrebat: „Josh, tu cum ai procedat?“ 
Privind la cei patru copii ai noștri – Kelly, Sean, Katie și Heather – 
se întreabă cum anume am reușit să cresc asemenea tineri creștini 
devotați, care acum sunt căsătoriți și care sunt implicați puternic în 
propriile lor familii minunate. Se pare că ceva din ceea ce am făcut, 
am făcut bine. Mi-ar plăcea să cred că totul, dar să fim realiști. Sincer, 
de multe ori am dat-o în bară, dar nu m-am dat bătut. 10 așteptări de 
la un tată reprezintă esența acelor lucruri pe care le-am văzut necesare 
și pe care le-am transformat în angajamente luate față de Dumnezeu, 
față de propria persoană și față de familia mea, cu scopul de a-mi 
crește copiii și de a-i învăța să își respecte părinții și pe Dumnezeu. 
Însă, înainte de a trece prin acestea, aș vrea să pregătim terenul – să le 
punem într-un context potrivit.

1. Tatăl este incomplet fără mamă.
Copiii mei sunt ceea ce sunt din punct de vedere relațional, 

spiritual, emoțional și oricare altul, mulțumită în mare parte soției 
mele, Dottie. Nu m-am sustras de la responsabilitatea de tată. Am 
luat-o foarte în serios. Totuși, adevărul e că Dottie a fost o prezență 
constantă în viața lor și, plină de dragoste, i-a învățat, i-a sfătuit și 
le-a stat alături. În misiunea mea de vorbitor public, am călătorit mai 
tot timpul, așa că mult timp am lipsit de acasă. Dottie a jucat un rol 
important prin modul în care m-a susținut în rolul meu. Ea a devenit 
ochii, urechile și inima pereche de care eu am avut nevoie. Ea putea 
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să vadă lucruri pe care eu nu aveam sensibilitatea să le văd. Aveam 
nevoie de perspectiva ei. Ea distingea tonul unei voci – un ton pe care 
eu mă chinuiam din greu să îl înțeleg pe deplin. Aveam nevoie de 
discernământul ei. Ea putea să simtă cu inima lucruri pe care eu nu 
eram capabil să le percep. Aveam nevoie de sensibilitatea ei. Adevărul 
e că mama copiilor mei l-a completat pe tatăl lor. 

Presupun că sunt multe mame care citesc această carte chiar acum. 
Majoritatea cărților sunt citite de femei. În primul rând, te încurajez 
să îl îndemni pe soțul tău să citească această carte. În al doilea rând, 
sprijină-l în strădania lui de a-și însuși cele „10 așteptări“. Are nevoie 
de încurajarea, respectul, acceptarea, mângâierea, consimțământul 
și aprecierea ta pe parcursul acestui proces. Tu ai acea perspectivă, 
profunzime și sensibilitate asupra vieții și relațiilor, de care el are 
nevoie. Acesta este modul în care Dumnezeu ne-a pus împreună. 
El ne-a oferit fiecăruia convingeri și abilități de care celălalt are 
nevoie, tot așa cum a procedat și cu trupul Lui, Biserica. „Suntem toți 
mădulare ale unui trup – spune apostolul Pavel – și fiecare dintre noi 
are o slujbă diferită. Și, de vreme ce formăm un singur trup în Cristos, 
aparținem unul celuilalt și fiecare din noi are nevoie de ceilalți.“ 
(Romani 12:5, NLT).

Tată, uită-te la soția ta și înțelege că ai nevoie de ea mai mult 
decât îți poți închipui, dacă vrei să devii un tată eficient. Dacă soția 
ta nu citește această carte, roag-o să o citească împreună cu tine și 
să te ajute să devii acel tată care îți dorești să fii și care a intenționat 
Dumnezeu să fii. Mamă, tu ești o parte vitală a acestui proces, alături 
de soțul tău. Ajută-l. Are foarte mare nevoie de tine.

Dacă ești un tată care își crește copiii de unul singur, nu descuraja. 
Fără îndoială că este mult mai greu atunci când mama copiilor nu 
este alături de tine. În ceea ce privește relația cu ea, fă tot ce îți stă în 
putință să fie una pașnică și încearcă să faci tot posibilul ca, de dragul 
copiilor, să depășești această situație mai puțin fericită. Apropie-te 
de un alt cuplu creștin din cadrul bisericii tale. După cum spuneam 
mai sus, ca trup al lui Cristos, noi „aparținem unul celuilalt și fiecare 
dintre noi are nevoie de ceilalți“ (Romani 12:5, NLT). Roagă-i să te 
ajute. Ar putea chiar să citească această carte împreună cu tine și să îți 
ofere mai multe idei și mai mult sprijin. Creșterea cu succes a copiilor 
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nu trebuie realizată în izolare. Intenția lui Dumnezeu este ca noi să 
fim alături unii de alții, pentru a ne îndeplini îndatoririle unul față de 
celălalt și față de copii noștri. 

2. Folosește-ți timpul cât mai bine
Probabil că situația mea diferă mult de a ta. Am spus deja că 

slujba mea era de vorbitor public și că am călătorit mai tot timpul. 
Asta înseamnă că am fost destul de multă vreme plecat de acasă. 
Dezavantajul a fost că am petrecut mai puțin timp decât mi-aș fi 
dorit cu copiii mei. Avantajul însă a fost că m-a determinat să-mi 
fructific timpul la maximum.

Poată că nu realizezi lucrul acesta, dar copiii vor ajunge să-și ia 
zborul din căminul tău și să își creeze propriul drum în viață, înainte 
să apuci să îți dai seama cât de repede a trecut timpul. Timpul trece 
ca fulgerul. Regretul pe care îl exprimă mereu tații care se lamentează 
de relația distantă cu copiii lor ajunși la facultate este următorul: „Nu 
mi-am petrecut suficient timp cu ei când au fost mici.“

Mare dreptate are psalmistul când zice: „Învață-ne să ne numărăm 
bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă“ (Ps. 90:12). Am învățat 
că trebuie să profit de fiecare moment pe care îl aveam cu copiii mei 
atunci când eram acasă. Doream să petrec timp de calitate cu ei. Când 
călătoream, obișnuiam să le scriu sau să îi sun. Voiam să fiu prezent în 
viața lor chiar și când eram plecat.

Fiecare zi din viață trebuie exploatată la maximum. Fii mereu 
alături de copiii tăi. Planifică-ți să stai cu ei. Dacă e cazul, planifică-ți 
în agenda de lucru, așa cum planifici o întâlnire de afaceri – numai nu 
lăsa să se scurgă timpul fără să fii alături de ei.

3. Nu subestima rolul influent pe care îl ai ca tată 
Un tată a venit recent la mine și mi-a zis: „Josh, pur și simplu 

nu fac față competiției. Copiii mei sunt acaparați de mass-media – 
iPhone, iPad, iTunes, SMS-uri, tweet-uri, e-mailuri, Internet, filme, 
școală și toate celelalte. Învață de la oricine altcineva, dar nu de la 
mine. Nu am nicio șansă!“

Mulți tați împărtășesc aceleași sentimente, dar se înșală. În pofida 
întregii mas-medii de azi și a celorlalte lucruri care distrag atenția 
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copiilor tăi, tu rămâi cea mai importantă și influentă persoană din 
viața lor. 

Un studiu național online arată că 45% dintre tineri consideră că 
părinții lor joacă rolul de modele pentru ei. Probabil că tu considerai 
că vedetele muzicii sau tinerele staruri de cinema sau celebritățile 
sportului de azi sunt modelele pe care copiii tăi le urmează. Nu e 
adevărat! Alte studii arată că 32% dintre copiii de azi se lasă influențați 
de prietenii lor și doar 15% dintre ei au ca modele de inspirație 
diferite celebrități.De altfel, studiile arată că cel care exercită cea 
mai mare influență asupra comportamentului copilului, înainte ca 
acesta să atingă vârsta de 25 de ani, este persoana cea mai apropiată 
și mai dragă, adică tatăl. Cercetătorii de la Universitatea din Florida 
susțin că „vestea bună este că majoritatea adolescenților ascultă CU 
ADEVĂRAT de ceea le spun părinții lor, chiar dacă părinții lor nu 
sunt convinși de acest lucru“.

Să presupunem că și pe tine te ascultă copiii, deși uneori nu-ți lasă 
impresia aceasta. Știi ce anume ai vrea să le spui? Știi ce îți dorești 
pentru copiii tăi – ce dorești, în mod concret, să imprimi în ei?

4. Determină concret ce îți dorești cu adevărat pentru copiii tăi
Probabil că îți sunt familiare zicerile: „Dacă nu țintești la nimic 

în viață, riști să ajungi la ce-ai țintit.“ Sau: „Omul care nu știe unde 
merge, orice cale îl va duce într-acolo.“ Zicerile acestea sunt adevărate 
și în ce privește creșterea copiilor. Dacă noi ca tați nu știm ce vrem 
să întipărim în copiii noștri, atunci sunt șanse mari să nu imprimăm 
prea multe lucruri în ei. 

Trebuie să știm direcția în care îi ducem pe copiii noștri. Altfel, 
nu-i vom putea duce într-acolo. Știi ce îți dorești pentru copiii tăi? 
Gândește-te la acest lucru. Concret, ce anume vrei pentru copilul tău 
pe care îl iubești atât de mult?

Ai putea probabil să enumeri o mulțime de răspunsuri. Să-I 
adresăm însă aceeași întrebare lui Dumnezeu. Ce vrea de la tine 
Dumnezeu Creatorul, care te iubește așa de mult? Unii ar putea să 
creadă că tot ce Își dorește El cu adevărat este să-I urmezi poruncile – 
să-L slujești și să I te supui. Asta dorești tu de la copiii tăi – să facă ce 
le spui tu? În Scriptură, copiilor li se poruncește să asculte de părinți 


