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deopotrivă, arătându-ne cum poate Dumnezeu să transforme inimile tuturor 
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Pentru Luella,

Timp de douăzeci şi şase de ani 
mi-ai fost cel mai bun prieten, învăţător şi exemplu.

În multe privinţe, 
tu m-ai învăţat ce înseamnă să fii părinte.

Îţi mulţumesc! 
Contribuţia ta este mai mare decât vei şti vreodată.
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Prefaţă

Era în luna august 1971 când am preluat prima poziţie pastorală 
ca lider de tineret în biserica Whaley Street United Methodist 
Church din Columbia, statul Carolina de Sud. Se întâmpla 

la trei luni după ce împlinisem douăzeci şi unu de ani. Acele zile 
petrecute la biserica Whaley Street par atât de îndepărtate, aproape 
ca şi cum ar face parte din viaţa altcuiva. Totuşi un lucru mi-a rămas 
adânc întipărit în minte: o dorinţă de a vedea Evanghelia aplicată în 
anii aceia dificili în care o persoană trece de la copilărie la etapa adultă 
a vieţii.

N-aş fi putut să scriu această carte în 1971. În multe privinţe 
eram unul dintre tinerii despre care scriu în această carte. Dar mai 
mult decât atât, a fost nevoie ca Dumnezeu să lucreze foarte mult 
în viaţa mea prin oamenii pe care mi i-a adus în cale. Ar fi imposibil 
să fac o listă cu toţi oamenii care au contribuit la gândirea reflectată 
aici. Cartea aceasta reprezintă lucrarea de slujire plină de iubire 
a pastorilor, a învăţătorilor, a prietenilor, a colegilor prezbiteri şi a 
familiei; toţi cei care m-au ajutat să înţeleg ce înseamnă să trăieşti 
conform principiilor biblice.

Aş dori să le mulţumesc câtorva oameni care au avut o influenţă 
semnificativă în viaţa mea, în lucrarea mea de slujire şi m-au ajutat în 
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scrierea acestei cărţi. Mai întâi, copiilor mei, Justin, Ethan, Nicole şi 
Darney. Voi mi-aţi acordat spaţiul necesar ca să învăţ şi m-aţi învăţat 
atât de multe lucruri despre ce înseamnă să fii părinte după voia 
lui Dumnezeu. Vă mulţumesc pentru darul iertării pe care mi l-aţi 
oferit în mod repetat. Vă mulţumesc că m-aţi ajutat să înţeleg că anii 
adolescenţei sunt într-adevăr ani plini de ocazii extraordinare. De 
asemenea, vă mulţumesc că nu m-aţi acuzat de faptul că-mi iubesc 
laptopul mai mult decât pe voi în timpul nopţilor lungi petrecute 
scriind fără oprire în dormitor. În sfârşit, vă mulţumesc că mi-aţi 
permis să relatez întâmplările luptelor şi frământărilor noastre. Ele 
contribuie la integritatea acestei cărţi.

Tedd, sunt sigur că nu ai nici cea mai mică idee despre cât de 
mult m-ai îndrumat şi ce mentor bun mi-ai fost de-a lungul anilor. 
Rareori predau sau susţin prelegeri fără ca numele tău să apară într-
un exemplu sau citat. Mulţumesc că m-ai încurajat să scriu această 
carte.

Ed, Dave şi John (profesori şi consilieri la Christian Counseling 
and Educational Foundation), vă mulţumesc că m-aţi ajutat să aplic 
teologia scripturală în mod relevant la situaţiile concrete de viaţă. De 
asemenea, vă mulţumesc pentru influenţa voastră continuă în slujirea 
noastră împreună.

Sue, nu-ţi pot mulţumi îndeajuns pentru orele de muncă de 
editare care pur şi simplu au făcut ca această carte să fie mult mai 
bună. Abilitatea ta de a-mi exprima gândurile în mod concis şi clar 
este foarte apreciată.

Ruth, îţi mulţumesc pentru orele îndelungate de transcriere a 
manuscrisului. Strădania ta binevoitoare mi-a oferit „imboldul de 
început“ de care aveam nevoie.

Jayne, îţi mulţumesc pentru dedicarea ta şi pentru că te-ai asigurat 
ca lucrurile planificate să se realizeze. Această carte este unul dintre 
rezultatele acestui devotament.

Rugăciunea mea este ca această carte să ofere speranţă, curaj şi 
înţelegere profundă miilor de părinţi care se află la începutul sau la 
mijlocul anilor adolescenţei copiilor lor. Fie ca adevărurile Cuvântului 
lui Dumnezeu să transforme o perioadă de supravieţuire marcată de 
anxietate în ani de anticipare cu speranţă şi ocazii extraordinare!
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Vârsta oportunităţilor 
sau o perioadă de supravieţuire?

Vedem acest lucru peste tot în jurul nostru – în comedia de la 
televizor, în revista de pe standul din supermarket, pe rafturile 
librăriei locale, în emisiunile de radio şi televiziune şi da, chiar şi 

în multe cărţi creştine despre familie. Părinţii se tem de adolescenţii 
lor. Chiar şi atunci când se bucură de anii de început ai vieţii unui 
copil, ei privesc spre viitor cu teamă, aşteptându-se la ce-i mai rău, 
ştiind că peste câţiva ani acest micuţ scump se va transforma peste 
noapte într-un monstru. Au auzit suficiente relatări din partea 
părinţilor care au trecut prin valea întunecată a anilor adolescenţei 
ca să-şi dea seama de pericolele care le stau în faţă. Li se spune să se 
aştepte la ce e mai rău şi să fie recunoscători dacă ies din valea aceasta 
întregi la minte, cu adolescentul în viaţă şi familia intactă. 

Am întâlnit recent această perspectivă asupra anilor 
adolescenţei la o conferinţă pe tema căsniciei. Fusese un weekend 
nemaipomenit în toate privinţele. Învăţătura fusese interesantă, 
convingătoare şi încurajatoare. Mâncarea şi cazarea fuseseră 
superbe, iar conferinţa era organizată într-o staţiune frumoasă de 
pe litoral. Spre finalul săptămânii, priveam soarele ce strălucea în 

1
Capitolul
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apele golfului, când am observat un cuplu care stătea în apropiere. 
Păreau foarte nefericiţi.

Am fost curios, aşa că i-am întrebat dacă se bucuraseră de weekend. 
Au răspuns că totul fusese extraordinar. Am făcut observaţia că nu 
arătau foarte încântaţi. Femeia a răspuns: „Avem doi copii adolescenţi 
şi ne e groază să ne întoarcem acasă. Am dori ca weekendul acesta să 
dureze veşnic!“ „E de aşteptat, pur şi simplu, ca adolescentul tău să fie 
rebel; noi toţi am fost aşa“, a adăugat soţul ei. „Trebuie doar să treci 
cu bine peste asta.“ Ea a adăugat încetişor: „În plus, nu te poţi pune 
cu hormonii!“

Am plecat cu impresia că ceva este fundamental greşit în ce priveşte 
modul în care ne gândim la această perioadă din viaţa unui copil. 
Ceva este intrinsec greşit în ce priveşte epidemia de teamă şi cinism 
răspândită în cultura noastră pe tema adolescenţei. Ceva este greşit 
atunci când scopul suprem al unui părinte este supravieţuirea. Este 
necesar să abordăm această temă din altă perspectivă: Este aceasta o 
concepţie biblică despre perioada aceasta din viaţa unui copil? Duce 
perspectiva aceasta la strategii biblice de creştere şi educare a copiilor 
şi la speranţă biblică?

Trebuie să analizăm ce este greşit în privinţa cinismului prevalent 
în cultura noastră când este vorba despre adolescenţi.

O perspectivă biologică asupra adolescenţei

Vorbim adesea despre adolescenţii noştri ca şi cum ei nu ar fi 
nimic mai mult decât o acumulare de hormoni rebeli, dezlănţuiţi, 
înconjuraţi de un strat epidermic în plină dezvoltare. Credem că 
scopul nostru este acela de stăvilire a acestor hormoni astfel încât 
să putem supravieţui până când adolescentul împlineşte douăzeci 
de ani. O mamă mi-a spus recent, extrem de bucuroasă, că fiul ei 
împlinise douăzeci de ani, ca şi cum el trecuse printr-o poartă magică 
de la starea de pericol la cea de siguranţă. „Am reuşit!“ a spus ea.

Această mentalitate de supravieţuire expune deficienţa acestei 
concepţii cu privire la adolescenţi. Mulţi părinţi care vorbesc cu mine 
despre adolescenţii lor o fac fără speranţă; ei îi percep ca victime ale 
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hormonilor care-i determină să facă lucruri nebuneşti. Cu toate că n-ar 
spune niciodată asta, teologia funcţională care se ascunde în spatele 
acestei concepţii este că adevărurile Scripturii, puterea Evangheliei, 
comunicarea biblică şi relaţia evlavioasă nu pot face faţă adolescenţei. 
Da, Cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere şi eficient, noi credem 
asta – cu excepţia cazului în care un biet suflet încearcă să-l aplice 
unui copil cu vârsta între treisprezece şi nouăsprezece ani! Acum chiar 
avem o categorie de vârstă numită „preadolescenţă“. Aceştia sunt anii 
în care încep să se dezvolte trăsăturile monstruoase ale adolescenţilor 
şi îşi iţesc capetele hidoase.

Suntem împăcaţi oare cu perspectiva aceasta asupra adolescenţilor, 
care spune că, din cauza schimbărilor biologice semnificative care 
se produc în lăuntrul lor, ei sunt în esenţă inabordabili? Suntem 
mulţumiţi cu o concepţie hormonală despre adolescenţi care-i 
reduce la statutul de victime ale forţelor biologice, absolvindu-i de 
responsabilitatea pentru propriile alegeri şi acţiuni? Dorim oare cu 
adevărat să susţinem o perspectivă asupra adolescenţilor care ne va 
determina să credem că adevărurile care dau viaţă şi speranţă oricui 
crede nu pot avea un impact asupra unui adolescent? Nu putem 
susţine cu fermitate o credinţă vibrantă în puterea Evangheliei dacă 
noi continuăm să ne lăsăm convinşi de cinismul culturii noastre cu 
privire la anii adolescenţei.

Sacrificiu şi suferinţă neobişnuite?

În 2 Timotei 2:22 Pavel îl îndeamnă pe Timotei să „fugă de 
poftele [dorinţele rele ale] tinereţii“. Această sintagmă interesantă ne 
cheamă să fim ponderaţi în modul în care ne gândim la adolescenţi şi 
în felul în care definim această perioadă a vieţii. Pe de o parte, Biblia 
ne provoacă să nu fim naivi în legătură cu această perioadă a vieţii. 
Sunt pofte sau dorinţe sexuale foarte puternice care-i chinuie în 
mod unic pe tineri, tentaţii care sunt deosebit de puternice. Acestea 
trebuie să fie înfruntate. Scriptura ne îndeamnă să avem o abordare 
strategică, să ne punem întrebarea: „Care sunt dorinţele rele care 
ajung să domine o persoană în această etapă a vieţii?“



Îndepărtarea zgurii

16

În acelaşi timp, Pavel foloseşte termenul „tinereţii“, pentru 
că fiecare etapă a vieţii are propriul set de tentaţii. Tentaţiile 
băieţelului, ale tânărului şi ale vârstnicului sunt diferite. Tentaţiile 
adolescentului nu sunt deosebit de grave şi nici de nestăvilit. Orice 
persoană, în orice etapă a vieţii s-ar afla, dacă urmăreşte să fie 
plăcută Domnului, trebuie să vegheze, să se roage, să se opună şi 
să lupte ca să nu cadă în ispită. Adolescentul este chemat să se 
păzească de ispitele care sunt unice tinereţii, în timp ce persoana 
mai în vârstă este chemată să se ferească de ispitele unice vârstei 
respective. Orice persoană, indiferent de vârstă, trebuie să accepte 
fiecare stadiu de luptă în calitate de creştin care trăieşte în lumea 
aceasta căzută.

O luptă la nivel biologic sau o luptă la nivelul inimii?

Pasajul din 2 Timotei este de folos şi în modul în care localizează 
şi defineşte lupta tinerilor. Este o bătălie dezlănţuită în viaţa tinerilor, 
dar nu este o luptă la nivel biologic. Este o bătălie profund spirituală, 
o bătălie care se dă pentru inimă. Acesta este lucrul de care vrea Pavel 
să fim conştienţi când îl sfătuieşte pe Timotei să nu-şi lase inima 
să fie controlată de dorinţe rele. Această luptă nu este caracteristică 
doar adolescenţilor. Chiar dacă îmbracă o anumită formă în perioada 
adolescenţei, aceasta este lupta fiecărui păcătos. 

Tendinţa fiecărui păcătos, indiferent de vârsta sa, este surprinsă 
bine de Pavel în Romani 1:25, şi anume tendinţa de a schimba 
închinarea şi slujirea Creatorului cu închinarea şi slujirea lucrului 
creat. Da, tendinţa aceasta este prezentă în viaţa adolescentului care-şi 
abandonează convingerile de dragul de a fi acceptat de prietenii 
săi, dar este prezentă cu aceeaşi intensitate şi la adultul care-şi 
compromite priorităţile spirituale şi de familie în schimbul succesului 
profesional. Lupta, aşa cum o înţelege Pavel, este o luptă a inimii şi 
este extraordinar de importantă, pentru că ceea ce controlează inima 
va da o anumită direcţie vieţii omului.

Există tentaţii semnificative ale inimii care apar în calea 
adolescenţilor, făcându-i să creadă că nu pot trăi fără un anume aspect 
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al creaţiei. Aceste voci îi îndeamnă să creadă că identitatea, sensul şi 
scopul pot fi găsite mai degrabă la fiinţele create decât la Creator. 
Acestea sunt conflictele transformatoare din anii adolescenţei. Să 
nu îndrăznim să le ignorăm din cauza temerilor noastre de natură 
biologică şi a mentalităţii noastre de supravieţuire. Trebuie să credem 
că Domnul Isus a venit pentru ca fiecare dintre noi să fie izbăvit de 
dorinţele naturii noastre păcătoase astfel încât să putem să-L slujim 
pe El şi numai pe El. Acest lucru este valabil şi pentru adolescenţii 
noştri.

Luptele părinţilor

Neliniştea din anii adolescenţei nu implică doar atitudinile 
şi acţiunile adolescenţilor, ci şi gândurile, dorinţele, atitudinile 
şi acţiunile părinţilor. Anii adolescenţei reprezintă o perioadă 
dificilă pentru noi fiindcă par să scoată tot ce-i mai rău din noi. Pe 
parcursul acestor ani, părinţii se aud spunând lucruri pe care n-ar 
fi crezut niciodată că le vor spune. Părinţii se surprind reacţionând 
prin lansarea de acuzaţii, manipularea sentimentului de vinovăţie şi 
ultimatumuri, la un nivel de mânie de care nu s-ar fi crezut capabili. 
În aceşti ani părinţii se confruntă cu ruşinea de a fi asociaţi cu 
adolescentul care, în primii ani de viaţă, a fost o sursă imensă de 
bucurie şi mândrie.

Este extrem de important să mărturisim faptul că lupta din anii 
adolescenţei nu se reduce doar la aspecte biologice şi la răzvrătirea 
lor. Aceşti ani sunt dificili pentru noi fiindcă expun gândurile şi 
dorinţele greşite din inimile noastre. Există un principiu aici pe care 
e necesar să-l recunoaştem. Mama mea îl exprima în acest mod: „Nu 
iese la iveală la un om beat niciun lucru care să nu fi fost deja prezent 
în el.“ Aceşti ani sunt dificili pentru noi fiindcă înlătură cortina şi 
ne lasă descoperiţi. De aceea sunt încercările atât de dificile şi, în 
acelaşi timp, atât de folositoare în mâinile lui Dumnezeu. Noi nu 
ne schimbăm radical într-un moment de încercare. Nu, încercările 
expun ceea ce suntem deja. Încercările dezvăluie lucruri faţă de care 
altminteri am fi fost orbi. Tot astfel, anii adolescenţei copiilor noştri 
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expun tendinţa de a ne considera mai buni decât ei, lipsa noastră 
de răbdare, spiritul neiertător, lipsa dragostei slujitoare, slăbiciunea 
credinţei noastre şi dorinţa noastră aprinsă de a avea parte de 
confort şi de o viaţă uşoară.

De ce pierdem ocaziile favorabile

Recent, m-a vizitat la birou un tată care era atât de furios pe 
fiul său, încât asta era tot ce putea să facă pentru a fi civilizat. El 
nu vedea nevoile spirituale extraordinare ale fiului său şi nici nu 
înţelegea poziţia unică în care îl aşezase Dumnezeu pentru ca el 
să se poată implica. Nu exista nicio urmă de tandreţe în relaţia lor; 
nu era nici măcar amabilitate între ei. Era o distanţă tensionată. La 
un moment dat, tatăl s-a ridicat pentru a vorbi cu fiul său despre 
rezultatele lui şcolare. S-a îndreptat spre scaunul fiului său şi i-a 
ţinut în faţă carnetul de note, după care a spus: „Cum îndrăzneşti 
să-mi faci asta, după tot ce am făcut eu pentru tine?“ Pentru el, 
notele proaste erau o insultă personală. Nu aşa considera el că ar 
trebui să meargă lucrurile. El îşi îndeplinise partea lui; acum fiul 
său trebuia să şi-o îndeplinească pe a sa. Era supărat pe fiul său, 
dar nu din cauza păcatului acestuia împotriva lui Dumnezeu. Era 
furios pentru că fiul său îi răpise lucruri pe care el, ca tată, le preţuia 
foarte mult: reputaţia lui de tată creştin de succes, respectul pe care 
el credea că-l merita şi liniştea pe care el crezuse că o va avea în cele 
din urmă, după ce copiii vor creşte. 

Nu exista nicio atitudine de slujire, nicio recunoaştere a unei ocazii 
favorabile, nicio încercare de a lua parte la ceea ce făcea Dumnezeu în 
viaţa fiului său. În schimb, el era plin de mânia descrisă în Iacov 4:2, 
unde scrie: „Voi poftiţi şi nu aveţi.“

Cinismul cultural menţionat anterior se bazează pe cine credem 
noi că sunt adolescenţii şi pe ideea pe care ne-o facem despre stările 
prin care trec ei la vârsta aceasta. Avem tendinţa să credem că nu 
putem face prea multe pentru ca anii aceştia să fie mai productivi. 
În schimb, cultura va spune că trebuie să elaborăm strategii pozitive 
de supravieţuire care să menţină sănătatea părinţilor şi stabilitatea 



Vârsta oportunităţilor sau o perioadă de supravieţuire?

19

căsniciei şi care să-l ferească pe adolescent de cât mai multe pericole 
pe care le-ar provoca singur.

Totuşi, experienţa mi-a arătat că atunci când părinţii încep să 
recunoască, să-şi asume greşelile, să mărturisească şi să renunţe la 
atitudinile greşite ale inimii lor şi la acţiunile greşite care decurg din 
acestea, rezultatul este o diferenţă clară în relaţia cu adolescentul lor şi 
în modul în care percep luptele anilor adolescenţei. Când ne gândim 
cu îngrijorare la anii adolescenţei, ar trebui să privim nu numai la 
copiii noştri, ci şi la noi înşine. Părinţii care sunt dispuşi să se schimbe, 
cu smerenie, se poziţionează în postura de a fi instrumentele lui 
Dumnezeu pentru aducerea schimbării.

O cale mai bună

Este momentul să respingem cinismul larg răspândit al culturii 
noastre cu privire la adolescenţă. În loc să fie ani de luptă dezorientată 
şi neproductivă, aceştia sunt anii unor ocazii fără precedent. Ei 
reprezintă vârsta de aur în creşterea copiilor, când începeţi ca părinţi 
să culegeţi roadele tuturor seminţelor pe care le-aţi semănat în viaţa 
lor, când îi puteţi ajuta pe adolescenţi să-şi însuşească adevărul, 
pregătindu-i pentru o viaţă roditoare ca adulţi ce-L onorează pe 
Dumnezeu.

Aceştia sunt anii întrebărilor profunde, anii discuţiilor minunate 
care n-au fost posibile până acum. Sunt ani de lupte şi eşecuri care 
dezvăluie ce este cu adevărat în inima adolescentului. Aceştia sunt 
anii de slujire zilnică şi de numeroase ocazii favorabile.

Aceştia nu sunt pur şi simplu ani de supravieţuire! Ei trebuie să 
fie abordaţi cu un sentiment de speranţă şi cu sentimentul că avem o 
misiune de îndeplinit. Aproape fiecare zi aduce cu sine o nouă ocazie 
de a pătrunde în viaţa adolescentului tău ca să oferi sprijin, speranţă 
şi adevăr. Noi n-ar trebui să ne resemnăm în faţa unei relaţii tot mai 
distante. Acesta este momentul să interacţionăm cu copiii noştri aşa 
cum nu am mai făcut-o niciodată. Aceştia sunt anii unor oportunităţi 
extraordinare.

Asta este tema cărţii de faţă. Este o carte despre speranţă şi 
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ocazii ce pot fi fructificate. Este momentul să ieşim la lumină din 
buncărele cinismului şi ale fricii, să examinăm planul pe care îl are 
Dumnezeu pentru noi în activitatea noastră de creştere şi educare a 
adolescenţilor noştri. Aceasta este o carte despre activitate, scopuri 
şi strategii practice. O carte care transmite credinţa că adevărurile 
Scripturii se aplică şi adolescenţilor cu aceeaşi putere ca în cazul 
oricui altcuiva.

În acelaşi timp, cartea de faţă nu va fi naivă. Anii adolescenţei sunt 
adesea ani dezastruoşi, marcaţi de conflicte, lupte şi durere. Ei sunt 
ani de tentaţii noi, de încercare şi testare. Totuşi, tocmai aceste lupte, 
conflicte, încercări şi teste dau naştere unor ocazii formidabile pentru 
părinţi în demersul lor de creştere şi educare a adolescenţilor. 

Recunoaşterea momentelor prin care Dumnezeu aduce schimbarea

Era o seară geroasă de marţi. Avusesem întâlniri de consiliere 
toată ziua şi predasem trei ore în timpul serii. Conduceam spre casă 
în jurul orei 22:00 şi visam la o oră de relaxare înainte de culcare. 
Am sperat în tăcere că, dintr-un motiv inexplicabil, toată familia se 
culcase deja de la ora 21:00. Sau dacă nu se culcaseră încă, speram că 
vor şti instinctiv că eram obosit şi nu trebuia să fiu deranjat. M-am 
gândit că-L slujisem pe Dumnezeu cu credincioşie în ziua aceea. Cu 
siguranţă, Dumnezeu ar fi de acord că aveam dreptul să mă decuplez 
de la viaţă! Visam la o sufragerie goală, un pahar de Coca-Cola 
dietetică, cu gheaţă, alături de un ziar şi de telecomandă. Eram total 
epuizat şi aveam dreptul să mă relaxez. (Poţi observa că mă apropiam 
de casă cu o atitudine dezinteresată de slujire!)

Am deschis uşa în linişte cu speranţa inutilă că m-aş putea strecura 
înăuntru neobservat. Luminile din sufragerie erau stinse şi în casă era 
linişte. Mi-a renăscut speranţa. Poate că visul meu devenise realitate; 
o seară de relaxare numai şi numai pentru mine! Abia intrasem pe uşă 
când am auzit o voce furioasă. Mi-a stat inima în loc! Am vrut să mă 
port ca şi cum nu o auzisem. Era vocea lui Ethan, fiul meu adolescent. 
Dezamăgirea mea a făcut loc curând mâniei. Îmi venea să-l apuc şi 
să-i spun: „Nu ştii ce zi am avut? Ştii ce obosit sunt? Ultimul lucru 


