
E D I T U R A S C R I P T U M

Sunt un tatã bun?

Cu mai bine de douãzeci de ani în urmã,
mi-am þinut în braþe primul nãscut. Îmi
amintesc cu exactitate gândurile ºi emoþiile
care m-au încercat în acele momente. M-am
uitat la chipul fiicei mele, Kelly. Era înfãºatã
într-o pãturicã galbenã ºi moale, iar eu i-am
numãrat degetele ºi m-am minunat de frumuse-
þea ºi complexitatea lor. Era complet neajutoratã.
Era nepreþuitã. ªi era a mea.

În timp ce o priveam cu dragoste ºi
încântare, m-a încercat un nou sentiment care
ºi-a fãcut loc în pieptul meu, un sentiment pe
care l-am identificat imediat. A fost groazã.

– Ce mã fac? mi-am spus. Nu ºtiu cum sã
fiu tatã.

În copilãria mea nu am cunoscut dragostea
unui tatã. Nu am avut parte de exemplul unui
tatã. Nu-mi amintesc nici o singurã ocazie în
care sã fi ieºit undeva doar cu tatãl meu pentru
a petrece un timp împreunã cu el. Nu-mi
amintesc sã fi fost vreodatã mândru de tatãl
meu sau sã-i fi cãlcat pe urme...
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Mulþumiri

Vreau sã mulþumesc unei echipe nepreþuite de oameni care
m-au ajutat ca aceastã carte sã devinã realitate:

Norm Wakefield, care a avut o influenþã profundã asupra
mea ca tatã, perspectiva lui (într-o carte pe care am scris-o
împreunã, cu titlul The Dad Difference) mi-a ascuþit în mod
semnificativ propria perspectivã cu privire la rolul Tatãlui ceresc
în viaþa mea ca tatã. Angajamentul serios al lui Norm de a trãi
dupã chipul lui Dumnezeu este reflectat în multele ilustraþii din
viaþa lui pe care le-am folosit în aceastã carte; 

Larry Keefauver, pentru ajutorul sãu în dezvoltarea primei
versiuni a acestui manuscris;

Bob Hostetler, pentru ajutorul sãu în a da o formã finalã
acestui manuscris;

Janis Whipple de la Broadman & Holman pentru susþinerea
ºi sfaturile ei în trecerea acestui proiect prin procesul editorial;

Dave Bellis, de 19 ani asociatul meu, pentru realizarea
împreunã a cuprinsului ºi a structurii creative a acestei cãrþi ºi
pentru facilitarea cizelãrii fiecãrui detaliu al acestui proiect pânã
în stadiul finalizãrii;
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ªi, în final soþiei mele Dottie ºi copiilor mei, Sean, Kelly, Katie
ºi Heather, pentru rãbdarea, dragostea ºi susþinerea pe care
mi-au oferit-o de-a lungul procesului de a deveni un tatã mai
bun.

Mulþumiri8

C00-001.qxd  12/09/2005  09:08  Page 8



Cu mai bine de douãzeci de ani în urmã, mi-am þinut în braþe
primul nãscut.

Îmi amintesc cu exactitate gândurile ºi emoþiile care m-au
încercat în acele momente. M-am uitat la chipul fiicei mele, Kelly.
Era înfãºatã într-o pãturicã galbenã ºi moale, iar eu i-am
numãrat degetele ºi m-am minunat de frumuseþea ºi
complexitatea lor. Era complet neajutoratã. Era nepreþuitã. ªi era
a mea.

În timp ce o priveam cu dragoste ºi încântare, m-a încercat un
nou sentiment care ºi-a fãcut loc în pieptul meu, un sentiment
pe care l-am identificat imediat. A fost groazã.

– Ce mã fac? mi-am spus. Nu ºtiu cum sã fiu tatã.
În copilãria mea nu am cunoscut dragostea unui tatã. Nu am

avut parte de exemplul unui tatã. Nu-mi amintesc nici o singurã
ocazie în care sã fi ieºit undeva doar cu tatãl meu pentru a
petrece un timp împreunã cu el. Nu-mi amintesc sã fi fost
vreodatã mândru de tatãl meu sau sã-i fi cãlcat pe urme. De fapt,
îl uram. Am crescut la o fermã de vaci de o sutã cincizeci de
pogoane, lângã un mic oraº din statul Michigan. Toþi locuitorii

Capitolul

1

Cum sã fii tatã

în vremuri grele
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acelui oraº se cunoºteau între ei ºi, bineînþeles, toþi ºtiau cã tatãl
meu era beþiv. Prietenii mei din adolescenþã spuneau bancuri pe
seama lui, la care râdeam bineînþeles ºi eu, sperând cã râsul îmi
va ascunde durerea. 

Îl uram pentru ruºinea pe care o înduram din cauza lui, dar
ºi pentru modul în care o trata pe mama. Uneori mergeam în
hambar ºi îmi gãseam mama zãcând în balegã în spatele vitelor,
bãtutã în aºa hal, încât nu putea sã se mai scoale de jos. Uneori,
când se întorcea beat acasã, trebuia sã-l târãsc în hambar, sã-l leg
de un staul ºi sã îl las acolo sã se trezeascã din starea de
mahmurealã. Adolescent fiind, îi legam picioarele cu un laþ de
gât, sperând cã se va sufoca încercând sã se elibereze. Când
mama a murit în luna în care am absolvit liceul, am dat vina pe
tata.

Deºi Dumnezeu a realizat o împãcare totalã între mine ºi tatãl
meu dupã ce m-am convertit ºi chiar mi-a permis sã-l ajut sã se
încreadã în Dumnezeu pentru mântuirea lui (cu paisprezece
luni înainte de a muri de un atac de cord), când am devenit tatã
am avut sentimentul acut cã sunt absolut nepregãtit pentru
aceasta.

Cea mai înspãimântãtoare slujbã din lume

S-ar putea sã nu fi avut o relaþie atât de defectuoasã cu tatãl
vostru, ºi totuºi sã îmi împãrtãºiþi pãrerea cã rolul de pãrinte este
cea mai înspãimântãtoare sarcinã din lume. Mai rãu decât atât,
nu se poate obþine niciunde o licenþã de tatã. Pentru a obþine
aceastã slujbã, nu este nevoie de prea multe cunoºtinþe. Iar
majoritatea dintre noi trebuie sã învãþãm din mers, prin încercãri
ºi greºeli – majoritatea greºeli! De fapt, cineva a observat cã
majoritatea oamenilor nu devin de fapt pãrinþi buni decât atunci
când proprii lor copii au devenit la rândul lor pãrinþi!

În ultimii ani, am întâlnit ºi am sfãtuit mulþi fraþi de suferinþã
– taþi bine intenþionaþi, care se simt copleºiþi de sarcina de a
deveni pãrinþi eficienþi. Mulþi recunosc cã bâjbâie în încercarea
de a îndeplini toate cerinþele impuse de cãsnicie, carierã ºi rolul
de tatã. Majoritatea dintre ei se simt prinºi în capcana

Sunt un tatã bun?10
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programelor de muncã încãrcate ºi a stresului generat de
acestea. Mulþi se simt limitaþi datoritã lipsei deprinderilor
practice care þin de rolul de tatã, datoritã unei cãsnicii dificile sau
a modelelor nesãnãtoase din propriile lor vieþi.

Mai mult decât atât, provocãrile rolului de tatã sunt astãzi
mai mari ca oricând.

Noi – ºi copiii noºtri – trãim într-o culturã care de multe ori ne
ameninþã cãsniciile, familiile ºi copiii. Trãim într-o lume care
respinge adevãrul Bibliei, care-ºi bate joc de moralitatea Bibliei,
care ridicã în slãvi sexualitatea ºi violenþa ºi care se amuzã de
beþie ºi vulgaritate. Trãim într-o societate care a respins în mare
mãsurã noþiunile de adevãr ºi moralitate, o societate care a
pierdut într-un fel oarecare abilitatea de a decide ce este
adevãrat ºi ce este bine, o societate în care adevãrul a devenit o
chestiune de gust, iar moralitatea a fost înlocuitã de preferinþe
individuale.

Ne confruntãm cu sarcina grea de a ne creºte copiii în
mijlocul unei culturi aflate în crizã. Cercetãrile ne spun o
poveste de groazã despre ceea ce se întâmplã în fiecare zi în
America:

Y 1.000 de adolescente necãsãtorite devin mame;
Y 1.106 de adolescente avorteazã;
Y 4.219 de adolescenþi contracteazã o boalã cu transmitere

sexualã;
Y 500 de adolescenþi încep sã consume droguri;
Y 1.000 de adolescenþi încep sã consume alcool;
Y 135.000 de copii vin la ºcoalã cu arme de diferite feluri;
Y 3.610 adolescenþi sunt atacaþi; 80 sunt violaþi;
Y 2.200 de adolescenþi abandoneazã studiile liceale;
Y 7 copii (10 – 19 ani) sunt uciºi;
Y 7 minori (sub 17 ani) sunt arestaþi pentru crimã;
Y 6 adolescenþi se sinucid.1

Nu este de mirare faptul cã mulþi bãrbaþi îºi asumã rolul de
tatã cu multã fricã ºi cutremur. Însã rolul de tatã nu este numai
cel mai înspãimântãtor din lume – în multe privinþe – ci este ºi
unul din cele mai necesare din lume.

Cum sã fii tatã în vremuri grele 11
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Cea mai importantã slujbã din lume

Rolul de tatã este de o importanþã capitalã ºi nu a fost
niciodatã mai important ca în vremurile noastre. Relaþia unui
copil cu tatãl lui este un factor decisiv pentru sãnãtatea,
dezvoltarea ºi fericirea tânãrului sau a tinerei. Analizaþi
urmãtoarele rezultate ale unei cercetãri bine documentate:

Y Dr. Loren Moshen, de la Institutul Naþional de Sãnãtate
Mentalã, a analizat datele recensãmântului din Statele
Unite ºi a descoperit cã absenþa unui tatã este un factor
care contribuie mai mult decât sãrãcia la fenomenul
delicvenþei juvenile.

Y Un grup de oamenii de ºtiinþã de la Universitatea Yale,
specializaþi în studiul comportamentului, a analizat
delicvenþa în patruzeci ºi opt de culturi din toatã lumea ºi
a descoperit cã rata criminalitãþii era mai mare printre
adulþii care în copilãrie au fost crescuþi doar de cãtre
femei.

Y Dr. Martin Deutsch a descoperit cã prezenþa ºi conversaþia
cu un tatã, în special la ora cinei, stimuleazã copilul sã
obþinã rezultate mai bune la ºcoalã.2

Y Un studiu efectuat printre 1.337 de medici care au absolvit
Universitatea Johns Hopkins între anii 1948 ºi 1964 a arãtat
cã lipsa apropierii de pãrinþi reprezintã un factor comun
pentru hipertensiune arterialã, bolile de inimã, tumorile
maligne, bolile psihice ºi suicid.3

Y Un studiu a treizeci ºi nouã de adolescente care sufereau
de o formã sau alta de anorexia nervosa – o tulburare de
alimentaþie – a arãtat cã treizeci ºi ºase dintre ele aveau un
lucru în comun: lipsa unei relaþii apropiate cu tatãl lor.

Y Cercetãtorii de la Universitatea Johns Hopkins au
descoperit cã „pentru adolescentele tinere, albe, care
trãiesc în familii în care tatãl lipseºte... probabilitatea de a
avea relaþii sexuale înainte de cãsãtorie este cu ºaizeci la
sutã mai mare decât pentru cele care trãiesc în familii cu
ambii pãrinþi”.4

Y Cercetãrile doctorului Armand Nicholi a arãtat cã, pentru

Sunt un tatã bun?12
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copil, absenþa emoþionalã sau fizicã a tatãlui contribuie la
(1) o motivaþie slabã pentru performanþã; (2) incapacitatea
de a renunþa la gratificaþii imediate pentru recompense
ulterioare; (3) o stimã de sine inferioarã; ºi (4)
susceptibilitatea la influenþa grupului ºi la delicvenþa
juvenilã.5

Pe baza interacþiunii mele cu sute de mame, taþi ºi copii, tind
sã fiu de acord cu aceste cercetãri. Mai mult decât atât,
rezultatele acestor studii corespund îndeaproape ºi cu
cercetãrile recente realizate în rândul tinerilor din bisericile
creºtine evanghelice.

Cu puþin timp în urmã, am comandat un sondaj printre
aproximativ 3.700 de adolescenþi din bisericile evanghelice – cel
mai amplu sondaj efectuat în rândul tinerilor evanghelici.
Studiul realizat de cãtre Barna Research Group, a subliniat
importanþa unei legãturi strânse dintre tatã ºi copil.

Dintre cei 3.795 de tineri care au participat la sondaj, 82 la
sutã frecventau sãptãmânal o bisericã evanghelicã, iar 86 la sutã
au spus cã luaserã hotãrârea de a se încrede în Cristos ca Domn
ºi Mântuitor personal. Cu toate acestea, studiul a arãtat cã 54 la
sutã dintre adolescenþii ºi pre-adolescenþii din familiile
evanghelice spun cã discutã foarte rar sau chiar niciodatã cu
tatãl lor despre preocupãrile lor personale (comparativ cu 26 la
sutã care spun cã discutã foarte rar sau chiar niciodatã cu mama
lor despre astfel de lucruri). Unul din patru tineri din respectivul
sondaj au afirmat cã nu au niciodatã o conversaþie semnificativã
cu tatãl lor. Mai mult de doi din cinci (42 la sutã) spun cã nu au
fãcut niciodatã (sau au fãcut extrem de rar) ceva special
împreunã cu tatãl lor, care sã-i fi implicat doar pe cei doi. Unul
din cinci spun cã tatãl lor îºi manifestã dragostea faþã de ei foarte
rar sau chiar niciodatã.6

În acelaºi timp, studiul aratã cã tinerii care sunt „foarte
apropiaþi” de pãrinþii lor este mai probabil:

Y sã simtã cã sunt „foarte mulþumiþi” de viaþa lor;
Y sã se abþinã de la relaþii sexuale;
Y sã adopte standardele biblie de adevãr ºi moralitate;

Cum sã fii tatã în vremuri grele 13
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Y sã frecventeze biserica;
Y sã citeascã Biblia zilnic;
Y sã se roage zilnic.

Studiul – nu doar printre tinerii creºtini, ci printre toþi tinerii
– aratã foarte clar cã relaþia copilului cu tatãl sãu este un factor
crucial pentru sãnãtatea, dezvoltarea ºi fericirea copilului.
Aceasta nu înseamnã cã mamele nu sunt importante; cu toate
acestea, studiul subliniazã faptul cã, în majoritatea cazurilor,
mama a fost prezentã ºi a petrecut timp cu ei. Ca rezultat al
acestui fapt, se pare cã copiii au ajuns sã se aºtepte ca mama sã fie
accesibilã, iubitoare, comunicativã ºi tolerantã. 

În ce-l priveºte pe tatãl, pe de altã parte, intrã în vigoare legea
cererii ºi a ofertei. În multe cazuri el este mai puþin accesibil, mai
puþin implicat sau mai puþin comunicativ. De vreme ce atenþia ºi
timpul acordat de tatã sunt rare, în jurul acestei relaþii se creeazã
o aurã a semnificaþiei sporite. La fel ca noi toþi, copiii noºtri îºi
doresc ceea ce nu au ºi în prea multe cazuri ei nu au o relaþie
apropiatã cu taþii lor.

Acesta este motivul datoritã cãruia relaþia cu tatãl este factorul
cel mai important în viaþa copiilor voºtri, indiferent de vârsta lor.
Dacã eºti tatã, relaþia ta de acum cu fiii tãi ºi cu fiicele tale este un
factor critic verificat pentru creºterea lor în înþelepciune, în
staturã ºi în relaþia cu Dumnezeu ºi cu ceilalþi oameni. Tu poþi
avea un impact decisiv asupra stimei de sine a copilului tãu, a
modului în care se raporteazã la ceilalþi ºi a sentimentului lui de
scop în viaþã.

Cea mai împlinitoare slujbã din lume

Deºi mi-am preluat rolul de tatã având un exemplu mai puþin
decât perfect în persoana tatãlui meu, am fost binecuvântat sã
cunosc ºi sã învãþ de la mai multe persoane pe care le-am avut
drept modele ºi mentori de-a lungul anilor. Cel mai important
printre aceºtia a fost soþia mea, Dottie, cea mai extraordinarã
soþie pe care o poate avea un bãrbat, precum ºi o mamã
înþeleaptã ºi iubitoare pentru cei patru copii ai noºtri. De

Sunt un tatã bun?14
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asemenea, am învãþat foarte multe de la Dick Day, care este
(dupã fiul meu, Sean) cel mai apropiat prieten pe care l-am avut
vreodatã. Iar Norm Wakefield, alãturi de care sunt coautorul mai
multor cãrþi, mi-a fost ºi el un exemplu de tatã creºtin eficient.

Norm ºi soþia sa, Winnie, sunt pãrinþii a cinci copii, toþi adulþi
în prezent. Unul dintre momentele cele mai împlinitoare din
viaþa lui Norm a fost când Joel, fiul lui, a împlinit douãzeci ºi
patru de ani.

„Nunta lui Joel a fost un eveniment special pentru mine”,
spune Norm, „pentru cã mi-a cerut sã fiu cavalerul lui de
onoare. Când mi-am ocupat locul lângã acest tânãr, mintea mea
s-a întors în urmã cu mai mulþi ani. Mi-am amintit când Joel era
un preºcolar mãrunþel ºi eu lucram la o tezã de doctorat în
Louisville, Kentucky. Am ajuns acasã într-o zi ºi l-am gãsit pe fiul
meu lovit la cap într-un accident nefericit... L-am dus repede pe
Joel la secþia de urgenþe a spitalului. În timp ce echipa de doctori
îi evaluau trauma, eu am rãmas singur cu teama ºi neputinþa
mea. Am început sã suspin, dându-mi seama cât de preþios este
fiul meu pentru mine ºi cât de mult îl iubeam.”

Nu dupã mult timp, Norm a aflat cã rana lui Joel nu avea sã-i
cauzeze neplãceri serioase sau de duratã, iar el avea sã-ºi revinã
complet. „Însã am descoperit în ziua aceea”, spune Norm, „cât
de mult însemna fiul meu pentru mine.”

În urmãtorii douãzeci de ani, Norm s-a strãduit sã fie un tatã
iubitor, implicat ºi eficient pentru Joel ºi ceilalþi patru copii, un
efort care a pãrut sã culmineze în multe feluri cu ziua nunþii lui
Joel.

– În timp ce stãteam alãturi de fiul meu de douãzeci ºi patru
de ani pe care îl iubesc ºi îl respect, spune el, eram plin de
bucurie. ªtiam cã el, ca ºi surorile lui, se angajase sã-L onoreze ºi
sã-L slujeascã pe Cristos [ºi] ºtiam cã era hotãrât sã fie un soþ
iubitor pentru mireasa lui, Lisa.

– I-am fost cu adevãrat recunoscãtor lui Dumnezeu pentru
credincioºia Sa. El a onorat angajamentul meu ºi al lui Winnie de
a-i iubi, de a ne bucura ºi de a-i creºte pe copiii noºtri. În acest
proces, ei au devenit prietenii noºtri cei mai buni.

Ce rãsplatã a primit Norm de la Joel! Dintre toþi prietenii din

Cum sã fii tatã în vremuri grele 15
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care Joel ar fi putut sã-ºi aleagã un cavaler de onoare – colegi de
ºcoalã, de echipã, prieteni din copilãrie – el l-a ales pe tata!

Rolul de tatã poate sã fie cea mai înspãimântãtoare slujbã din
lume, dar ea este ºi cea mai importantã ºi mai împlinitoare slujbã
pe care o poate avea un om. În pofida limitãrilor ºi a defectelor,
tu poþi sã devii un tatã eficient. Poþi sã depãºeºti obstacolele. Poþi
sã treci peste dificultãþile care se ridicã în faþa ta. Poþi sã devii
tatãl de care au nevoie copiii tãi.

Vreau sã vã provoc, sã vã încurajez ºi sã vã motivez la acþiune
prin ideile din aceastã carte. Nu am pretenþia cã sunt un tatã
expert. Am avut un început fãrã strãlucire. De multe ori m-am
luptat, poate în aceleaºi lucruri ca ºi voi. Am eºuat de multe ori.
Însã am învãþat mult de la alþii despre ce înseamnã sã fii un tatã
ºi sper ca ºi voi sã fiþi ajutaþi de acele lucruri care au fost o mare
binecuvântare pentru mine în relaþia cu copiii mei.

Îmi dau seama, desigur, cã aþi putea fi puþin tulburaþi de
aceastã carte, dându-vã seama cã nu aþi fost un tatã pe atât de
eficient pe cât aþi fi putut fi. Acesta este un lucru normal; toþi
avem domenii în care este loc de mai bine. Cu toate acestea, nu
vreau sã cãdeþi în capcana vinovãþiei. Eu trãiesc zi de zi
presiunea cu care se confruntã un tatã. Pentru a putea evita
capcana vinovãþiei, am încercat sã parcurg niºte paºi simpli care
pot sã dea rezultate ºi în cazul vostru.

În primul rând, abordaþi rolul de tatã dintr-o perspectivã pozitivã,
optimistã. Priviþi rolul de tatã ca pe o influenþã pozitivã, plinã de
iubire, care nu doar va îmbogãþi viaþa copilului vostru, ci care
este ºi un instrument pe care îl va folosi Dumnezeu pentru a vã
lãrgi orizonturile din punct de vedere mental, emoþional ºi
spiritual. Consideraþi acest rol drept o ocazie importantã de a vã
investi viaþa în cineva, având credinþa cã timpul investit va rodi
în anii – ºi poate chiar în generaþiile – care vor urma.

În al doilea rând, consideraþi creºterea ca o serie de paºi mici,
fãcuþi pe parcursul întregii vieþi. Nu vã lãsaþi copleºit de ceea ce
nu faceþi; concentraþi-vã mai degrabã asupra unor noi paºi
mici pe care aþi vrea sã-i faceþi astãzi (la sfârºitul fiecãrui
capitol vom sugera câteva întrebãri ºi planuri de acþiune
pentru a vã ajuta sã vã stabiliþi prioritãþile ideilor acumulate ºi
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sã progresaþi). În foarte scurt timp, aceste mici schimbãri vor
avea un impact semnificativ asupra relaþiilor cu copiii voºtri.
De asemenea, nu uitaþi cã oricât de mult ne-am strãdui,
majoritatea dintre noi nu ne vom simþi niciodatã complet
satisfãcuþi de priceperea noastrã ca pãrinþi. Aºadar, faceþi un
efort conºtient pentru a transforma insatisfacþia într-o serie de
paºi îndreptaþi spre un progres real, în loc sã fie ocazii de
descurajare sau depresie.

În al treilea rând, hotãrâþi-vã sã vã dedicaþi privilegiului ºi
responsabilitãþii rolului de tatã. Psalmistul ne-a dat o perspectivã
corectã asupra provocãrii care ne stã înainte:

Fiii sunt o moºtenire de la Domnul, rodul pântecelui
este o rãsplatã datã de El.

Psalmul 127:3

Desigur, existã momente în care ne întrebãm dacã copiii
noºtri sunt într-adevãr o rãsplatã de la Domnul! Dar când ne
gândim cã Dumnezeul Cel Atotputernic ne-a încredinþat slujba
de a pregãti vieþi tinere ca sã ajungã la o maturitate responsabilã
ºi care sã fi meritat într-adevãr osteneala, misiunea noastrã
dobândeºte o semnificaþie eternã. Rolul de tatã este într-adevãr
un privilegiu dat de Domnul – o ocazie unicã de a ne pune viaþa
la dispoziþia celor pe care îi iubim atât de mult.

Încã de la începutul cãlãtoriei noastre împreunã vã invit sã vã
luaþi angajamentul împreunã cu mine cã, indiferent cât de greu
va fi, indiferent cât de nereceptivi vor fi copiii voºtri, indiferent
unde va duce acest drum în viitor – noi ne dedicãm privilegiului
ºi responsabilitãþii rolului de a fi un tatã conºtiincios, iubitor,
implicat ºi comunicativ. 

În paginile care vor urma, veþi descoperi zece calitãþi care vã
vor ajuta sã deveniþi genul de tatã care doriþi sã fiþi, genul de tatã
de care au nevoie copiii voºtri, genul de tatã pe care Dumnezeu
vã cheamã sã fiþi. Veþi descoperi o nouã sursã de energie ºi o
înþelegere nouã a rolului ºi responsabilitãþii unui tatã. Astfel,
citind cartea Sunt un tatã bun?, veþi începe sã culegeþi roadele
celei mai împlinitoare slujbe din lume.
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Un cuvânt special pentru mame

Bãnuiesc cã multe mame vor citi aceastã carte – ºi acesta este
un lucru minunat! ªtiu cã veþi dobândi cunoºtinþe valoroase
despre rolul unui tatã eficient, dar nu trebuie sã vã opriþi aici. Vã
încurajez sã preluaþi aceastã iniþiativã: Îndemnaþi-vã soþul sã
citeascã aceastã carte ºi fiþi o încurajare pentru el în timp ce o
citeºte.

Vreau sã ºtiþi cã dorinþa ºi scopul meu nu este sã subestimez
rolul vostru important în vieþile copiilor voºtri, prin faptul cã le
adresez aceastã carte taþilor. Cred cu fermitate în munca de
echipã a pãrinþilor în familie: mama ºi tata care lucreazã
împreunã ca sã-ºi creascã copiii. Din nefericire, vãd prea mulþi
taþi care se eschiveazã de la responsabilitatea lor de pãrinþi. Prea
mulþi bãrbaþi nu-ºi asumã o parte activã în vieþile copiilor lor,
lãsând greul pe umerii mamelor.

Aºadar, am scris aceastã carte pentru a ne ajuta pe noi, cei
care suntem taþi, sã înþelegem rolul pe care ni l-a dat Dumnezeu
ºi sã devenim adevãraþi co-echipieri ai soþiilor noastre în slujba
de a-i iubi, a-i educa, a-i forma, a-i preþui ºi a-i încuraja pe copiii
noºtri.

Dacã eºti o mamã care-ºi creºte singurã copiii, s-ar putea sã te
îngrijorezi de modul în care vor fi afectaþi copiii tãi de lipsa unui
tatã (fizic ºi/sau emoþional). Dacã este posibil, dã aceastã carte ºi
tatãlui copiilor tãi. Dacã ai în vedere binele copiilor tãi, ajutã-l pe
fostul tãu soþ sã devinã un tatã cât se poate de bun. Acest lucru
este în interesul tuturor, iar copiii tãi te vor aprecia pentru acest
gest.

Dacã tatãl copiilor tãi nu este disponibil sau nu este potrivit
pentru acest rol, cautã un bãrbat matur ºi credincios din biserica
ta, care poate sã fie un model pozitiv de bãrbat dupã voia lui
Dumnezeu pentru copiii tãi. Poate cã un alt tatã ar fi dispus sã-i
includã ºi pe copiii tãi în ieºirile cu familia lui sau sã depunã
eforturi speciale pentru a se împrieteni ºi a discuta cu copiii tãi.
Citind aceastã carte, vei vedea ce influenþã extraordinarã are
prezenþa unui tatã asupra vieþii unui copil. În familiile în care
tatãl este absent, este înþelept sã se încerce umplerea acestui gol
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