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Aceastã carte este dedicatã tuturor pãrinþilor tulburaþi de
evenimentele din 20 aprilie 1999. Împuºcãturile din ºcoala din
Littleton, Colorado, au zguduit lumea ºi i-au fãcut pe mulþi sã
înþeleagã criza în care se aflã societatea noastrã. În sãptãmânile
ºi lunile care au urmat tragediei, m-am confruntat cu întrebarea:
Ce se poate face pentru a aduce o schimbare de duratã? Mai
mult decât atât, m-am întrebat ce mai pot eu sã fac? Dintr-o
tragedie s-a nãscut un mesaj puternic de speranþã ºi schimbare.
Generaþia înstrãinatã, reprezintã darul meu pentru pãrinþii ºi
familiile din Columbine.
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mãsurã propria viaþã ºi familie.
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ce priveºte viaþa mea personalã, cât ºi în ceea ce priveºte aceastã
carte. David ºi soþia lui, Teresa, conduc misiunea Intimate Life
Ministries în Austin, Texas.

Ed Stewart a participat la aceastã carte în calitate de coautor.
Darul lui Ed de a scrie este prezent în fiecare propoziþie,
paragraf ºi paginã. Aceastã carte poartã ceea ce numim cu multã
afecþiune „amprenta lui Ed”, care îl va inspira, îl va provoca ºi îl
va lumina pe cititor.

Dave Bellis, care este asociatul meu de douãzeci ºi trei de ani,



a lucrat la fiecare paginã împreunã cu Ed ºi cu mine, a identificat
tema principalã a cãrþii ºi a scris multe dintre capitole împreunã
cu noi.

Soþia mea, Dottie, a corectat manuscrisul ºi a contribuit la
ilustraþiile din aceastã carte. Ea îmi este partenerã de cãsãtorie de
douãzeci ºi nouã de ani extraordinari.

Fiica mea, Kelly McDowell, a furnizat mare parte din
cercetarea secundarã despre dezvoltarea medicalã a creierului.

Christy Karassec, asistenta mea administrativã, a copiat, a
trimis faxuri, a tãiat ºi a mutat mai multe pagini din primele
variante ale acestei cãrþi decât ar vrea sã-ºi aminteascã.

Deborah Jackson a analizat cartea ºi a adus o perspectivã
plinã de intuiþie asupra conþinutului ei.

Becky Bellis a dactilografiat din nou manuscrisul final.
Jennifer Stair a contribuit enorm nu doar prin experienþa ei

editorialã, ci ºi prin eforturile depuse pentru lãrgirea sferei de
interes a cãrþii. 

Joey Paul, de la Word Publishing, a fost o inspiraþie ºi un
partener dedicat, împreunã cu noi, în publicarea acestor resurse.

Apreciez ºi respect contribuþiile fiecãruia dintre aceºti oameni
ºi Îi mulþumesc lui Dumnezeu pentru implicarea lor în acest
proiect.

Josh D. McDowell
Dallas, Texas
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Înstrãinarea dintre
generaþii

Partea întâi:





Nu-mi amintesc sã fi fost vreodatã mai trist sau mai îngrijorat
decât atunci când am auzit pentru prima datã urmãtoarele

întâmplãri. Poate cã ele vor avea acelaºi efect ºi asupra ta:

Y În West Paducah, un oraº liniºtit din statul Kentucky,
Michael Carneal (paisprezece ani) deschide focul asupra
unui grup de adolescenþi care se roagã împreunã,
omorând trei dintre ei.

Y În oraºul Pearl din statul Mississippi, Luke Woodham
(ºaisprezece ani) îºi omoarã mama, dupã care se duce la
liceul unde studiazã ºi începe sã tragã, omorând trei
oameni ºi rãnind alþi ºapte.

Y Mitchell Johnson (treisprezece ani) ºi Andrew Golden
(unsprezece ani) declanºeazã alarma în clãdirea ºcolii lor
din oraºul Jonesboro, statul Arkansas. Dupã ce colegii lor
ies afarã din clãdire, cei doi încep sã tragã, omorând patru
elevi ºi un profesor.

Y Praf de puºcã, bombe artizanale ºi dischete de computer
conþinând informaþii despre construcþia de bombe sunt
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gãsite în casele a trei bãieþi de paisprezece ani din
Wimberly, Texas, aceºtia fiind acuzaþi de planificarea unui
atac asupra ºcolii în care studiazã.

Y Dupã ce îºi omoarã pãrinþii acasã, elevul de paisprezece
ani Kip Kinkel din oraºul Springfield, Oregon, deschide
focul în cantina ºcolii. Douãzeci ºi patru de elevi sunt
atinºi de gloanþe; doi dintre ei sunt uciºi.

Y Eric Harris (optsprezece ani) ºi Dylan Klebold
(ºaptesprezece ani) încep sã tragã în neºtire în Liceul
Columbine din oraºul Littleton, Colorado. Dupã ce
omoarã doisprezece elevi ºi un profesor, ºi douãzeci ºi trei
de elevi sunt rãniþi, cei doi bãieþi îºi încheie acþiunea
terifiantã, curmându-ºi propriile vieþi.

În timp ce scriu aceste rânduri descurajatoare, presupun cã ºi
alte comunitãþi, asemenea celor din West Paducah, Springfield ºi
Littleton, au trecut prin masacre ºi tragedii asemãnãtoare. Ura ºi
crimele printre tineri cresc într-un ritm ºocant ºi au ca efect tot
mai multe crime, plasãri de bombe ºi uciderea de tineri pe
holurile ºcolilor ºi pe strãzile liniºtite din suburbii.

Sondajele îngrijorãtoare de opinie realizate printre
adolescenþi aratã urmãtoarele:

Y 80% dintre elevii unei ºcoli gimnaziale din Midwestern ºi-au
bruscat colegii în diferite feluri în ultimii treizeci de ani.

Y 19% dintre elevi afirmã cã au fost îmbrânciþi, pãlmuiþi sau
loviþi cu piciorul la ºcoalã.

Y 25% dintre elevi ºi-au exprimat teama cã un alt elev ar
putea sã le facã rãu.1

Y Mai mult de jumãtate dintre adolescenþii americani cred
cã, în orice moment, în ºcoala lor ar putea sã izbucneascã
un atac ucigãtor.2

Textul din Romani 3:16-17 descrie cu acurateþe aceste ºtiri ºi
statistici: „Prãpãdul ºi pustiirea sunt pe drumul lor; nu cunosc
calea pãcii.” Este normal sã ne punem întrebãri. Ce anume îi
determinã pe adolescenþii noºtri sã se manifeste faþã de pãrinþii,
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profesorii ºi colegii lor cu o astfel de violenþã ucigãtoare? Ce
anume s-a întâmplat în cultura noastrã, încât le-a permis copiilor
sã devinã atât de duri ºi de violenþi? O întrebare chiar ºi mai
îngrijorãtoare este urmãtoarea: Vor fi oare ºi tinerii noºtri prinºi
în aceastã vâltoare a violenþei juvenile?

La prima vedere, proliferarea violenþei în mass-media – în
special media interactivã sub forma jocurilor video care au la
bazã uciderea adversarilor – pare a contribui la comportamentul
violent al unora dintre tinerii noºtri.

Când armata Statelor Unite ºi-a dat seama cã mai puþin de
20% dintre soldaþii americani au tras cu arma în timpul celui de-
al doilea rãzboi mondial, a tras concluzia cã soldaþii trebuie sã-ºi
mãreascã rata de trageri pentru a-ºi mãri ºi rata de anihilare a
duºmanului. Armata Statelor Unite ºi-a dat seama, dupã spusele
lt. col. David Grossman, autorul cãrþii On Killing: The
Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society, cã
exerciþiile de tragere la þintã în poligon nu aveau ca rezultat
creºterea numãrului focurilor de armã trase de soldaþi în luptã.
Însã înlocuirea þintelor obiºnuite de tir cu cele care au forma
siluetei umane, în timpul exerciþiilor de tragere la þintã, a amorþit
conºtiinþele soldaþilor ºi au transformat uciderea într-un act
reflex.

Conform opiniei lui Grossman, un psiholog care a predat
psihologia rãzboiului la West Point, jocurile video actuale sunt ºi
mai eficiente în a elimina aversiunea unei persoane de a trage cu
arma. Iatã ce afirmã acesta:

Grafica tot mai realistã a jocurilor video ajutã la
desfiinþarea limitelor dintre fantezie ºi realitate – mã refer
la armele care se aseamãnã tot mai mult cu cele adevãrate,
la imaginile realiste ale rãnilor provocate, la þipete ºi alte
efecte sonore, chiar ºi la reculul unei arme de calibru.3

Grossman continuã afirmând cã modelele proliferate de aceste
jocuri video sunt evidente în unele dintre tragediile recente:

Michael Carneal, ucigaºul din Paducah, Kentucky, a
demonstrat efectele lecþiilor despre ucidere învãþate din
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jocurile video. Carneal a tras cu sânge rece de nouã ori,
nimerind opt persoane, pe cinci dintre ei în cap ºi în gât.
Împuºcarea în cap este recompensatã cu un punctaj
superior în jocurile video... Trebuie sã începem sã ne
îngrijorãm cu privire la ce se înfiripã în minþile tinerilor
noºtri. Piloþii se antreneazã în simulatoare de zbor, ºoferii
în simulatoare auto, iar acum, copiii noºtri se antreneazã
în simulatoare de crimã.4

Cu toate acestea, dincolo de ura, de crimele ºi de nebunia
tinerilor se ascund mult mai multe decât niºte jocuri video ºi
filme sângeroase. Am adus în atenþie problema culturii violente
a tinerilor încã din anul 1994, în cartea mea cu titlul Right from
Wrong.5 Meritã mentþionatã reacþia jurnalistului Rowland
Nerthaway:

Adulþii s-au plâns dintotdeauna de copiii lor, dar acum
lucrurile stau altfel. Întotdeauna au existat copii sãlbatici
ºi rebeli care erau gata sã calce pe bec ºi sã facã o prostie.
Mulþi dintre tinerii de astãzi nu par a distinge între bine
ºi rãu. Copiii furã, mutileazã ºi ucid dupã bunul plac, fãrã
a avea vreo urmã de milã sau de remuºcare.6

Sunt de acord cu Nethaway. O parte semnificativã a
problemei o reprezintã dispariþia valorilor morale absolute din
cultura noastrã. Violenþa juvenilã se dezvoltã nestingheritã
într-un vacuum moral. Atunci când copiii nu au un sistem
personal de valori, nimic nu-i împiedicã sã-ºi manifeste mânia ºi

frustrarea prin violenþã ºi dispreþ la
adresa vieþii umane. Restaurarea
valorilor morale absolute în fibra
familiilor ºi a societãþii noastre reprezintã
cheia curmãrii acestei tendinþe
distructive printre tinerii noºtri.

În acest scop, am condus în toatã þara
campania Right from Wrong în ultimii ani.
Am acceptat provocarea de a echipa
bisericile ºi familiile cu resursele necesare
pentru a lupta împotriva erodãrii
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