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Lui Rick Blackmon,
care ºtie totul despre mine...

ºi totuºi mã iubeºte!
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DACÃ ESTE ADEVÃRAT cã toate cãrþile sunt într-un fel
produsul unui grup, acest lucru este cu-atât mai adevãrat când
cartea este despre un grup!

Recunoºtinþa mea tuturor celor care au citit pãrþi ale
manuscrisului ºi au sugerat îmbunãtãþiri: Becky Brauer, Mindy
Caliguire, Bill Donahue ºi John Ortberg sr. În Tiffany Staman am
avut bucuria sã am o veriºoarã ºi-un asistent administrativ
competent; ea a adãugat de nenumãrate ori valoare conþinutului
acestei cãrþi. Jack Kuhatscheck a fost tot ceea ce un autor îºi
poate dori de la un editor: un prieten – în egalã mãsurã
încurajator, înþelept ºi critic.

Ca de obicei, Nancy a fost un supraveghetor rãbdãtor ºi atent
ºi un partener de o debordantã energie ºi-n acest proiect.

Laura, Mallory ºi Johnny mi-au oferit darul nepreþuit pe care
nu l-aº fi putut anticipa: nu doar subiecte despre care sã scriu (de
altfel, celebritate inevitabilã pentru orice copil cu pãrinþi
scriitori!), ci ºi motivul pentru care sã scriu!

MULÞUMIRI





PARTEA 1

NORMAL? NU EXISTÃ

AªA CEVA, DRAGÃ...





ÎN UNELE MAGAZINE americane existã ºi raioane în care
gãseºti marfã cu preþuri considerabil reduse. Semnul distinctiv
este o etichetã ataºatã fiecãrui obiect din acel raion, pe care scrie
invariabil aceleaºi cuvinte: „ca-atare”.

Un fel eufemistic de a spune „Produs cu defecte”. Uneori, li
se spune „solduri” sau „produse speciale”. Magazinul te anunþã
astfel, cinstit: „Acesta este raionul cu produse care nu sunt în
regulã!” Pentru cã aici vei gãsi totdeauna o fisurã, o patã care nu
„iese”, un fermoar blocat, o capsã fãrã pereche, ce mai – un loc
cu probleme! Aceste produse nu sunt normale!

„Doar n-o sã-þi spunem noi unde-i fisura! Caut-o singur!! Dar
ºtim cã e pe undeva!... Aºa cã, atunci când o gãseºti – pentru cã
o vei gãsi! – nu veni la noi cu scânceli ºi smiorcãieli! Fiindcã ori

DILEMA

PORCULUI-SPINOS

CAPITOLUL 1

Ca sã-ncepem de unde suntem, trebuie sã recunoaºtem

cã lumea noastrã nu este una normalã, ci doar una obiºnuitã.

DALLAS WILLARD
1

Comunitatea este locul în care întotdeauna se gãseºte

ºi persoana cu care ai vrea sã ai cât mai puþin de-a face!

HENRI NOUWEN
2



de câte ori vii în contact cu astfel de marfã, regula de bazã este:
«Marfa vândutã nu se schimbã!» Dacã umbli dupã lucruri
perfecte, n-ai nimerit bine aici! Prin urmare, ai fost avertizat! Aºa
cã, dacã vrei marfa asta, asumã-þi riscul: ia-o «ca-atare»!”

Când ai de-a face cu fãpturi omeneºti, ai ajuns de fapt la
raionul „ca-atare” al Universului! Gândeºte-te o clipã la cineva
din anturajul tãu. Poate chiar persoana pe care o iubeºti sau la
care þii cel mai mult. ªi acea persoanã este un „produs special”,
cu mici defecte. ªi ea poartã o etichetã: Atenþie, fisuri! O urmã de
amãrãciune, o limbã ascuþitã, un spirit apatic, un temperament
greu de stãpânit. N-aº putea sã-þi spun unde e fisura, dar ea
existã! Iar când o vei gãsi – pentru cã vei da de ea! – sã nu fii
surprins. Dacã vrei sã stabileºti o relaþie cu personajul acesta,
singura cale este sã-l iei „ca-atare”! Dacã te intereseazã
desãvârºirea, eºti pe culoarul greºit!

Suntem ispitiþi sã trãim cu iluzia cã undeva, cumva, existã ºi
oameni normali. În filmul As Good As It Gets, Helen Hunt este
distrusã de ambivalenþa lui Jack Nicholson. El este drãguþ,
amabil ºi generos cu ea ºi cu fiul ei bolnav, dar în acelaºi timp
este agorafob, obsedat, impulsiv ºi ofensiv în ultimul stadiu!
Dacã grosolãnia s-ar mãsura în kilometri pãtraþi, atunci el ar fi de
mãrimea Texasului! Disperatã, Helen þipã la un moment dat la
mama ei: Nu vreau decât un prieten normal!

– Oh, îi rãspunde înþelegãtoare mama ei, toatã lumea vrea
câte unul de-ãsta. Dar nu existã aºa ceva, dragã! 

Când intrãm într-o relaþie cu iluzia cã oamenii sunt normali,
practic ne-mpotrivim adevãrului cã, de fapt, ei nu sunt normali!
Ne angajãm într-un interminabil ºir de tentative de a-i „repara”,
de a-i controla sau de a pretinde cã sunt ceea ce de fapt nu sunt.
Unul dintre cele mai mari semne ale maturitãþii este sã accepþi
faptul cã fiecare este „aºa-cum-este”.

Dietrich Bonhoeffer a spus odatã cã oamenii intrã-n relaþii,
având propriile visuri ºi idealuri despre ce-ar trebuie sã fie
grupul, comunitatea. El adaugã aceste surprinzãtoare cuvinte:

Dar harul lui Dumnezeu amendeazã imediat aceste visuri! O
mare dezamãgire faþã de ceilalþi, faþã de creºtini în general, ºi –
dacã suntem norocoºi – faþã de noi înºine ne copleºeºte, pe
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mãsura dorinþei lui Dumnezeu de a ne conduce la înþelegerea
comunitãþii creºtine veritabile... Cu cât acest moment al
dezamãgirii vine mai repede, cu-atât mai bine ºi pentru individ,
ºi pentru comunitate! Cei care iubesc idealul lor de comunitate
creºtinã mai mult decât comunitatea însãºi devin periculoºi
pentru acea comunitate creºtinã, chiar dacã intenþiile lor
personale pot fi dintre cele mai sincere, corecte ºi generoase!”3

Toþi suntem ciudaþi

Sigur cã partea cea mai dureroasã a problemei este sã-þi dai seama cã
ºi tu faci parte din departamentul „ca-atare”. De-a lungul istoriei,
oamenii s-au împotrivit cât au putut sã recunoascã ºi sã poarte aceastã
etichetã! Tindem sã împãrþim lumea în oameni normali ºi sãnãtoºi (ca noi)
ºi oameni dificili. Mi-a atras odatã atenþia titlul unui articol dintr-o
revistã: „Femei absolut normale care-ºi vâneazã foºtii prieteni”.

Expresia care m-a izbit a fost „femei absolut normale”. Cum o
arãta oare una (sau chiar un bãrbat cu totul normal)?! ªi dacã
pânda obsesivã a foºtilor iubiþi nu este altceva decât un lucru
absolut normal, cât de departe ar trebui sã mergi ca sã fii puþin
ciudat?!

Fiecare dorim sã arãtãm normal, sã credem despre noi cã
suntem normali, dar scriitorii Scripturii insistã cã nimeni nu este
„absolut normal” – cel puþin, nu în termenii lui Dumnezeu! „Noi
rãtãceam cu toþii ca niºte oi...”4 ne spun ei. „Toþi au pãcãtuit ºi sunt
lipsiþi de slava lui Dumnezeu.”5 Asta explicã un foarte important
aspect al primelor pagini ale Bibliei.

Una dintre cele mai ironice remarci despre Biblie pe care le
aud din când în când este cã Biblia este o carte cu, pentru ºi
despre personaje pioase, vrednice de vitralii, dar practic de
negãsit în viaþa realã! ªi asta-mi aratã cã cei care afirmã aºa ceva
practic n-au citit Scriptura! Pentru cã aþi remarcat, de exemplu,
câte familii în neorânduialã întâlnim în Geneza?! 

Un scurt sumar:
Cain este gelos pe Abel ºi-l ucide. Lameh introduce poligamia

în omenire. Noe – cel mai neprihãnit om de pe pãmânt, pe
vremea sa – se-mbatã ºi-ºi blestemã nepotul. Lot, atunci când
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casa-i este înconjuratã de locuitorii din Sodoma care voiau sã-i
violeze oaspeþii, le oferã în schimbul acestora pe fetele sale! Mai
târziu, aceste fiice îl îmbatã ºi rãmân însãrcinate de la propriul
lor tatã – ºi Lot era socotit cel mai neprihãnit om din Sodoma!

Avraam se joacã de-a favoriþii cu fiii sãi, Isaac ºi Ismael, ºi-i
înstrãineazã!

Isaac face acelaºi lucru cu fiii sãi Iacov ºi Esau, ºi ei devin
duºmani înverºunaþi vreme de vreo douãzeci de ani! Iacov îl
favorizeazã pe Iosif faþã de ceilalþi unsprezece fii, aºa cã nu-i de
mirare cã aceºtia plãnuiesc sã-l ucidã pe Iosif ºi numai printr-o
minune îl vând finalmente ca sclav!

Cãsãtoriile lor sunt adevãrate calamitãþi!
Avraam se-mpreuneazã cu sclava soþiei sale, apoi – la

solicitarea acesteia din urmã – îi trimite în deºert pe sclavã ºi pe
fiul astfel nãscut al acesteia. Isaac ºi Rebeca se luptã practic,
promovându-ºi fiii favoriþi spre binecuvântãrile cele mai bune.
Iacov îºi ia douã soþii, dar procreeazã ºi cu sclavele acestora, când
cele douã soþii intrã într-o competiþie de fertilitate.

Fiul cel mare al lui Iacov, Ruben, întreþine relaþii sexuale cu
þiitoarea tatãlui sãu.

Un alt fiu al aceluiaºi, Iuda, se culcã cu nora sa, deghizatã în
prostituatã (ea fãcuse lucrul acesta pentru cã rãmãsese fãrã copii,
cei doi soþi ai sãi – fii ai lui Iuda – fiind omorâþi de Domnul din
pricina nemerniciei lor). Iar Iuda nu-ºi îndeplinise obligaþiile faþã
de ea.

Am zice cã oamenii aceºtia ar avea nevoie de terapeuþi ori
consilieri, nu?!

ªi aceºtia nu sunt familia Walton! Ei ar avea nevoie de dr. Phil,
de dr. Laura, dr. Ruth, dr. Spock ori dr. Seuss – au nevoie de
cineva, de oricine. (Te simþi un pic mai bine când te gândeºti la
familia ta?)

ªi-atunci, de ce i-a inclus scriitorul Genezei pe toþi aceºtia în
cartea sa?!

Existã un motiv foarte important. Autorul Scripturii încearcã
sã ne familiarizeze cu un adevãr teologic profund: toþi sunt
ciudaþi!

Fiecare – „...cu toþii, ca niºte oi...” – avem obiceiuri pe care nu
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le putem controla, fapte din trecut asupra cãrora nu mai putem
reveni, fisuri pe care nu le putem remedia. Asta-i distribuþia cu
care Dumnezeu trebuie sã lucreze! La fel cum sticla este
predispusã sã se facã þãndãri ºi nitroglicerina sã explodeze, noi
avem predilecþia sã facem rele chiar ºi atunci când condiþiile sunt
dintre cele mai bune! Aceastã predispoziþie este ceea ce teologii
numesc „depravare, stare de pãcat”. Minþim ºi suntem gata sã ne
sacrificãm integritatea pentru câþiva dolari („Dar nu înþeleg,
domnule poliþist, probabil cã mi s-a defectat kilometrajul!”).
Flecãrim ºi bârfim de dragul câtorva momente în care ne simþim
superiori. Încercãm sã dãm falsa impresie cã suntem productivi
la slujbã, doar ca sã avansãm mai rapid (un soft nou îþi dã
posibilitatea sã navighezi pe internet, ca apoi cu un simplu clic!
sã schimbi la o imagine ce dã impresia cã lucrezi la un proiect;
aºa-zisul „ecran al ºefului”). Cãutãm sã ne intimidãm angajaþii
sau sã ne manipulãm copiii, doar ca sã ne bucurãm pentru
câteva clipe de „gustul puterii”!

Toþi suntem ciudaþi! Este o perspectivã atât de fundamentalã,
încât poate c-ar fi bine sã-nchizi pentru un moment cartea ca
sã-mpãrtãºeºti acest gând cu persoana care-þi este cea mai
apropiatã. Sau cu cea de care acest principiu îþi aduce cel mai
intens aminte! Sau poate cã sunt una ºi aceeaºi persoanã.

Pentru cã ºtim cã nu aºa ar trebui sã fim, cãutãm sã ne
mascãm ciudãþenia. Fiecare pretindem cã suntem mai sãnãtoºi
ori mai amabili decât suntem de fapt;
suntem cu toþii prinºi în ceea ce s-ar
putea numi „administrarea depravãrii”.

Din când în când, eticheta „ca-atare”
a cuiva tinde sã devinã marcã
înregistratã! Un istoric câºtigãtor al
Premiului Pulitzer este acuzat de plagiat;
cariera unui politician este ameninþatã
de un scandal sexual; un puternic
director executiv demisioneazã din
cauza unor documente ilegale emise. Ce
surprinde nu este cã aºa ceva se
întâmplã, ci modul în care publicul
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reacþioneazã: „De necrezut! Pãreau aºa de normali!” De parcã
voi sau eu nu am fi capabili de aºa ceva!

Problema cu rasa umanã nu este cã am avea câteva mere putre-
de în coºul nostru. Cercetãtorii din domeniul psihologiei deviante
lucreazã din greu ca sã deosebeascã anormalul de normalul din
noi. Unul dintre pericolele în studiul subiectului – pericol pe
care cineva l-a numit „sindromul intern” – este cã studenþii încep
sã se regãseascã în fiecare diagnostic. „Aproape nimeni nu poate
spune cã nu s-a îndoit niciodatã de propria normalitate”,6

menþioneazã un studiu recent. Dar scriitorii Scripturii afirmã cã
toþi suntem în aceeaºi categorie de diagnostic: „Noi rãtãceam cu
toþii ca niºte oi...” Din perspectivã spiritualã, îndoielile noastre
tainice despre propria noastrã normalitate ne spun ceva foarte
important. Cum afirma Neil Plantinga, „în perspectiva biblicã
asupra lumii, pãcatul este acea componentã familiarã a vieþii,
chiar previzibilã – dar nicidecum normalã! Simplul fapt cã «toatã
lumea o face» nu-nseamnã cã aceasta reprezintã  normalitatea.”7

De pe vremea lui Adam în grãdina Edenului, pãcatul ºi
ascunderea sunt tot atât de inevitabile precum moartea ºi
impozitele! Unii sunt chiar talentaþi în a se ascunde! Dar tot nu
pot scãpa de ciudãþenia lor! Apropie-te mai mult de cine vrei tu,
ºi-i vei remarca fãrã-ndoialã ciudãþenia. Toþi oamenii sunt
normali, pânã ajungi sã-i cunoºti!

Dorinþa de a stabili relaþii

ªi totuºi...
Aspiraþia de a te alãtura ºi de a intra în legãturã, de a iubi ºi

de a fi iubit, este una dintre cele mai aprige nãzuinþe ale
sufletului. Nevoia noastrã de comuniune cu oamenii ºi cu
Dumnezeul care ne-a creat este pentru spiritul omenesc ceea ce
este apa, aerul ºi hrana pentru trup. Aceastã nevoie nu va pãli
nici confruntatã cu toatã ciudãþenia omului! Ea ne caracterizeazã
din leagãn ºi pânã pe patul morþii. Un prunc îºi înalþã surâzãtor
faþa ºi-ntinde mânuþele-i dolofane ca sã fie luat în braþe, radiazã
de fericire când este ridicat ºi legãnat – ce inimã nu s-ar topi,
vãzându-l?!
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La celãlalt capãt al spectrului, tatãl vãduv al unui bãrbat pe
care-l cunosc se îndrãgosteºte de o femeie din biserica sa. El o
peþeºte, ea acceptã... ºi-ºi încep umblarea
împreunã. El are optzeci ºi patru de ani,
un doctor pensionar, ea are optzeci ºi
unu ºi a fost misionarã – este prima ei
cãsnicie! Îºi luase adio de la orice idilã pe
vremea administraþiei Truman. Veþi
spune c-ar fi fãcut mai bine sã nu se mai
încurce cu toatã daravela asta a
cãsãtoriei... dar ea-l gãsise în sfârºit nu
numai pe „cel potrivit”, ci pe doctorul
potrivit! Ei pur ºi simplu au aruncat în
aer statisticile vârstei noilor cãsãtoriþi! 

Oricât de frustranþi ar fi oamenii, e foarte greu sã le gãseºti
înlocuitori pe mãsurã. Un prieten îºi comandase micul dejun în
timpul unei cãlãtorii în sudul Americii. Vãzuse crupe de grâu în
meniu, ºi – fiind un olandez ce-ºi petrecuse cea mai mare parte
a vieþii în Michigan – nu se lãmurise niciodatã pe deplin ce-i cu
mâncarea asta, aºa cã a întrebat-o pe chelneriþã: „Ce anume este
o crupã?!” Rãspunsul acesteia a fost clasic: „Dragã, i-a rãspuns ea
(în Sud, chelneriþelor li se cere prin lege sã se adreseze clienþilor
cu „dragã”), nu vei gãsi niciodatã o crupã, ci numai crupe.”

Acum, trebuie sã ºtiþi cã, într-adevãr, crupele astea nu existã
izolate. Nici-un asemenea bob nu e o insulã, nu existã ca atare, ci
fiecare bob este o parte dintr-un întreg! Nu poþi sã comanzi o
crupã, ci numai o porþie de crupe!

„Poþi sã-l numeºti clan, trib, reþea sau familie, spunea June
Howard. Oricum i-ai spune, oricine-ai fi – ai nevoie de aºa ceva!”8

Nu e bine ca omul sã fie singur. Dallas Willard spunea: „Condiþia
naturalã de viaþã pentru fãptura umanã este înrãdãcinarea
reciprocã în alþii.”9 Dragã, n-ai apãrut aºa, din senin!

Edward Hallowell,10 conferenþiar senior la ªcoala Medicalã
Harvard, obiºnuieºte sã vorbeascã despre fundamentala nevoie
umanã de comunitate. El foloseºte termenul de legãturã:
sentimentul de a face parte din ceva ce conteazã, ceva mai mare
decât noi. Tânjim dupã interacþiuni faþã-n-faþã; vrem sã fim
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vãzuþi, cunoscuþi ºi slujiþi, ºi – la rândul nostru – sã-i vedem,
sã-i cunoaºtem, sã-i slujim pe alþii. Avem nevoie sã ne legãm unii
de alþii cu promisiuni de iubire ºi fidelitate, promisiuni pe care ni
le facem unii altora ºi pe care le îndeplinim. Aceste legãturi îi
implicã ºi pe alþii, desigur (ºi-n special pe Dumnezeu); dar
Hallowell merge mai departe ºi face observaþia cã oamenii-ºi
gãsesc împlinire ºi-n relaþionarea cu animalele favorite, cu
muzica sau cu natura.

Asta are o explicaþie. Neil Plantinga11 noteazã undeva cã
profeþii evrei aveau un cuvânt pentru acest tip de legãturi între
toate lucrurile: shalom – „întreþeserea laolaltã a lui Dumnezeu, a
oamenilor ºi-a creaþiei, întru dreptate, împlinire ºi încântare”.
Încercaþi sã vã imaginaþi, le spuneau prorocii oamenilor de-atunci,
ºi ne spun ºi nouã azi, ce magnific trebuie sã arate aºa ceva!

Într-o lume în care ar predomina shalom, toate cãsãtoriile ar fi
sãnãtoase ºi toþi copiii-n siguranþã. Cei care ar avea prea mult
le-ar da celor care ar avea prea puþin. Copiii palestinieni ºi cei
israelieni s-ar juca împreunã pe malul vestic al Iordanului, iar
pãrinþii lor ºi-ar construi case unii altora. În birourile ºi sãlile de
consiliu ale marilor companii, directorii executivi ar „complota”
între ei sã-ºi ajute colegii ºi i-ar complimenta pe la spate. Ziarele
de scandal ar fi pline de fapte eroice ºi de pilde de frumuseþe
moralã. Talk-show-urile ar aduce în prim-plan mame ºi fiice care
se iubesc cu-adevãrat una pe cealaltã, soþii care aduc pe lume
copiii concepuþi cu soþii lor, bãrbaþi cãrora le face plãcere sã
se-mbrace ca bãrbaþi.

Nemulþumirile sau neînþelegerile ar fi rezolvate cu
bunãvoinþã ºi consideraþie. Ar mai exista poate avocaþi, dar
numai ca sã presteze munci cu adevãrat folositoare, ca
producerea ºi livrarea la domiciliu a celor mai bune pizza, fãrã
grãsimi ºi cu nivel minim de colesterol. Uºile n-ar mai avea
încuietori, iar maºinile n-ar mai avea nevoie de sisteme anti-furt.
În ºcoli nu ar mai fi nevoie de asistenþa poliþiei, ºi nici de
supraveghere electronicã. Elevii ºi profesorii ºi-ar aprecia
reciproc munca depusã, iar în vacanþe, fiecare copil ar fi
selecþionat pentru o echipã în care sã practice sportul preferat.

Bisericile nu s-ar mai dezbina.

Toþi sunt normali pânã ajungi sã-i cunoºti20
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