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acã ai între ºaisprezece ºi douãzeci ºi
ºase de ani, aceastã carte a fost scrisã
special pentru tine. ªi alþi cititori sunt
încurajaþi sã o citeascã, desigur, dar
subiectele ei se adreseazã în primul
rând celor care se aflã în ceea ce se

numeºte „decada criticã“.

Unele dintre cele mai durabile ºi dramatice
schimbãri din viaþã au loc în general în aceºti scurþi zece ani. Dintr-un
copil care locuieºte cu pãrinþii sãi ºi mãnâncã la masa lor, omul devine
un adult deplin dezvoltat care trebuie sã îºi câºtige singur existenþa ºi sã
îºi asume întreaga responsabilitate pentru viaþa lui. Cele mai multe din-
tre deciziile care vor influenþa urmãtorii cincizeci de ani din viaþã vor fi
luate în aceastã etapã a vieþii, printre ele numãrându-se alegerea unei
profesii, a unui partener de viaþã ºi stabilirea valorilor ºi principiilor pe
care va fi clãditã viaþa.

Impactul major al acestei perioade asupra restului vieþii este dat de
posibilele greºeli ºi erori de judecatã. Ele pot afecta tot ceea ce urmeazã.
Un zidar ºtie cã trebuie sã fie foarte atent sã construiascã fundaþia drept;
orice abatere în dispunerea primelor rânduri de cãrãmidã va crea o
înclinare periculoasã pe mãsurã ce zidul se înalþã. La fel stau lucrurile ºi
în viaþã.

CAPITOLUL 1

D



Cãlãtoria prin decada criticã îmi aduce aminte de o excursie pe care
familia noastrã a fãcut-o în Kenya ºi Tanzania în urmã cu câþiva ani.
Momentul culminant al cãlãtoriei a fost vizitarea parcului naþional de la
Serengeti, unde legendarele animale africane trãiau în libertate. Cu o zi
înainte de a sosi, plouase toatã ziua ºi drumurile nepavate erau pline de
noroi. Înainte de a parcurge douãzeci de kilometri în parc, maºina s-a
afundat pânã la jumãtatea roþilor în stratul gros de noroi african. Ne-am
fi petrecut fãrã îndoialã noaptea în savanã dacã nu ne-ar fi venit în aju-
tor niºte localnici cu o camionetã cu dublã tracþiune.

În dupã-amiaza aceleaºi zile am ajuns la o bifurcaþie de drumuri unde
stratul de noroi era ºi mai gros. Drumul se împãrþea în douã braþe care
mergeau paralel mai multe sute de metri ºi apoi se uneau din nou. Era
evident cã ºoferii care trecuserã pe aici înaintea noastrã au fãcut un drum
nou pentru a evita sã se înfunde în noroi, dar noi nu aveam de unde sã
ºtim care era drumul bun ºi care era cel plin cu noroi. Ne-am oprit ºi ne-am
gândit ce sã facem. Dacã am fi comis o greºealã, probabil ne-am fi petre-
cut noaptea acolo, fãrã hranã ºi apã ºi în condiþii deloc plãcute.

Ryan, care pe atunci avea ºaptesprezece ani, s-a oferit sã ne scoatã
din dilemã.

— Merg eu înainte ºi încerc drumul, a spus el, ºi vã voi face semn cu
mâna pe unde sã porniþi cu maºina.“

Misionarul care era cu noi a fost cam sceptic: „Hmm, Ryan, nu cred
cã este o idee prea bunã. Nu poþi ºti ce se ascunde în iarba înaltã de pe
marginea drumului.“

Pânã la urmã, am ales drumul care ni s-a pãrut cel mai sigur ºi am
reuºit sã trecem de pasajul periculos. Când însã am ajuns la locul în care
cele douã braþe se uneau din nou, acolo ne aºtepta o surprizã: un leu uriaº
era culcat în iarbã. Ne-a privit agale ºi am citit în privirea lui o provocare
de a ne mãsura forþele cu el. Feline de mãrimea lui îi considerã pe
oameni doar drept o hranã obþinutã foarte uºor. Pot parcurge 100 de
metri în mai puþin de zece secunde ºi nu ezitã sã devoreze orice orãºean
nechibzuit, destul de nebun sã se mãsoare cu el.

Ryan a privit leul ºi probabil cã s-a felicitat cã a rãmas în maºinã.
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CE FACI CU GROPILE CU NOROI?

Într-un fel, experienþa noastrã de la Serengeti ilustreazã tranziþia de
la adolescenþã la starea de adult. Cãlãtoria se desfãºoarã lin ºi fãrã eveni-
mente notabile pentru unii oameni, dar un numãr surprinzãtor de mare
dintre noi întâlnim „gropi de noroi“ în care cãdem ºi rãmânem prizonieri
ai imaturitãþii multã vreme. Alþii sunt pândiþi de prãdãtori nemiloºi care
se ascund în iarba înaltã. Printre aceºti prãdãtori se numãrã alcoolul,
drogurile, cãsãtoria cu un partener nepotrivit, imposibilitatea împlinirii
unui vis mult dorit, sinuciderea, crimele sau alte delicte. Este foarte uºor
sã te îndepãrtezi de drumul sigur ºi sã cazi în diferite capcane în
dimineaþa vieþii.

Permiteþi-mi sã mai folosesc o ilustraþie care îmi vine în minte.
Acum câþiva ani am fost invitat într-o cãlãtorie cu pluta pe râul Rogue
din Oregon. Este un râu cu ape repezi. Un prieten experimentat în astfel
de excursii, Dr. Richard Hosley, mi-a
spus în timp ce ne pregãteam echipamen-
tul: „O lecþie pe care o vei învãþa foarte
repede este cã râul e întotdeauna suve-
ran.“ Nu am înþeles atunci ce a vrut sã
spunã, dar dupã trei zile m-am convins cã
avea dreptate.

În loc sã plutesc în siguranþã pe pluta
solidã, m-am hotãrât sã vâslesc într-o
canoe de plastic de aproape trei metri. În
a doua dupã-amiazã am insistat sã merg
cu aceeaºi canoe micã pe cea mai periculoasã porþiune a râului. A fost o
decizie greºitã.

Înainte ne stãtea partea râului cunoscutã sub numele de „Cafetiera“,
denumitã astfel datoritã îngustãrii albiei, fapt ce producea un curent
nãvalnic ºi imprevizibil care scufunda ambarcaþiunile mici ºi pe
pasagerii lor fãrã nici un semnal de avertizare. Se ºtia cã mulþi oameni
au murit înecaþi acolo, unul dintre ei chiar vara trecutã. Dar ignoranþa
duce la entuziasm, iar eu eram entuziasmat.

La început se pãrea cã mã descurcam foarte bine... înainte ca
lucrurile sã îmi scape de sub control. Am fost luat de curentul de lângã o
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stâncã mare ºi scufundat în apele repezi. Mi s-a pãrut o eternitate pânã
am ajuns din nou la suprafaþã, dar, când am ajuns, mi-am dat seama cã
nu pot respira. Banderola pe care o aveam pe frunte mi-a alunecat pe
gurã ºi era þinutã acolo de ochelarii care erau prinºi de cap. Chiar în clipa
când am reuºit sã îmi eliberez gura, apa m-a lovit din nou cu furie direct
în faþã ºi mi-a umplut plãmânii. Am ieºit din nou la suprafaþã tuºind ºi
încercând cu disperare sã respir, dar am fost iarãºi tras la fund. Eram deja
disperat, aveam urgentã nevoie de aer ºi ºtiam cã nu am strãbãtut decât
câþiva metri din „Cafetierã“.

Am fost cuprins de un sentiment de panicã pe care nu-l mai avusem
din copilãrie. Mi-am dat seama cã era foarte posibil sã mã înec. Aceasta
din pricina faptului cã am neplãcutul obicei de a respira ºi mã supãr
foarte tare când sunt împiedicat sã o fac câteva minute. ªtiam cã dacã voi

fi atras din nou sub apã, cãlãtoria mea se
va încheia definitiv. Familia ºi prietenii
priveau neajutoraþi ºi îngrijoraþi efor-
turile mele de a trece prin cea mai rapidã
porþiune a râului. Nu mã puteau ajuta cu
nimic datoritã repeziciunii apei care mã
îndepãrta de ei.

Folosindu-ºi vasta experienþã a cãlãtori-
ilor pe râu, Dr. Hosley a reuºit sã imobi-
lizeze pluta de un mal al râului ºi sã-mi
ofere astfel un punct de sprijin. Am reuºit

sã prind una din frânghiile plutei, dar nu mai aveam forþa sã urc singur
pe ea datoritã curentului puternic, hainelor mele îmbibate cu apã ºi
înãlþimii parapetului plutei. Mã aºteptam ca Dr. Hosley sã mã tragã, dar
am observat cã se lupta cu vâslele, privind foarte îngrijorat pentru cã
pluta se afla în pericolul de a fi împinsã spre un zid vertical de stâncã,
unde s-ar fi zdrobit cu siguranþã.

Pluta se îndrepta într-adevãr spre peretele de stâncã ºi eu am obser-
vat lucrul acesta. Adunându-mi toate forþele, am sãrit din apã ºi am reuºit
sã aterizez pe plutã. Am rãmas acolo treizeci de minute ca sã îmi reglez
respiraþia.

Singura pierdere din acea excursie a fost cea a mândriei colegiale.
Dr. Hosley purta un tricou cu iubita lui Universitate Stanford ºi tricoul
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lui a supravieþuit cãlãtoriei pe râu. Dar, undeva pe fundul râului Rogue
zace o ºapcã cu emblema Universitãþii Southern California. A fost un
moment trist în rivalitatea istoricã dintre cele douã universitãþi. Dar cel
puþin nu zãceam eu pe fundul râului strângând în mânã îndrãgita ºapcã
cu emblema USC.

Probabil cã înþelegi cum se leagã întâmplarea aceasta de tema cãrþii
noastre. Viaþa se aseamãnã uneori cu frumosul râu Rogue. Existã porþi-
uni lungi în care curentul este slab ºi apa curge agale. Îþi poþi vedea chi-
pul în apele curate ale râului. Peisajul
este extraordinar de frumos ºi curentul te
poartã liniºtit. Apoi, fãrã nici un avertis-
ment, eºti aruncat într-un torent rapid în
care lupþi ca sã respiri ºi sã îþi menþii
capul la suprafaþã. Când ajungi sã crezi
cã te poþi îneca, ajungi în mijlocul celei
mai turbulente porþiuni, „Cafetiera“.

Vã rog sã mã înþelegeþi cã, mai
devreme sau mai târziu, aceasta VI se va
întâmpla ºi vouã. Nimeni nu pluteºte pe
râul vieþii fãrã sã întâlneascã torente. Trebuie sã fii pregãtit pentru ele,
pentru cã le vei întâlni negreºit. Vor exista ºi momente de calm ºi liniºte
când te laºi sã pluteºti lin ºi admiri frumuseþea din jurul tãu, dar vor
exista ºi momente când vei fi cuprins de panicã, vei fi aruncat afarã din
barcã ºi te vei afla în mâinile Domnului. ªi acest lucru face parte din
cãlãtorie. Din aceastã cauzã, trebuie sã îþi câºtigi stabilitatea înainte de
sosirea crizelor, sã afli cine eºti ºi sã hotãrãºti ce vei face în momentele
grele.

SE NUMEªTE „DECADA CRITICÃ“

Urmãtorii zece ani din viaþa ta vor ridica sute de întrebãri importante
ale cãror rãspunsuri nu le vei ºti imediat. ªi eu m-am luptat cu multe din-
tre ele când eram student la colegiu, cum ar fi: Ce voi face cu viaþa mea?
Cu ce fel de femeie mã voi cãsãtori? Unde o voi gãsi? Va dura dragostea
noastrã toatã viaþa? Care sunt calitãþile ºi slãbiciunile mele? Sã urmez
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cursurile unei facultãþi? Pot trece de examenul de admitere? Sunt sufi-
cient de talentat ca sã reuºesc pe plan profesional? Dar Dumnezeu? Care
este locul Lui în planurile mele ºi cum pot descoperi voia Lui? Îmi
amintesc cum meditam asupra acestor întrebãri ºi mã gândeam ce util ar
fi fost sã vorbesc cu cineva care mi-ar fi putut da câteva rãspunsuri, cineva
care sã mã înþeleagã. Dar, la fel ca majoritatea prietenilor mei, nu am
cerut niciodatã ajutorul altui om. Anii au trecut ºi am plutit încolo ºi
încoace pe apele repezi ale acestei vârste.

Bineînþeles, pe atunci era ceva mai uºor sã te descurci singur. Râul
era mai puþin turbulent în acele zile. Am crescut în fericiþii ani ‘50, când
viaþa nu era atât de complicatã. La liceul meu public, multirasial, nu
existau droguri. Puteþi crede aºa ceva? Nici mãcar o singurã datã nu am
auzit cã cineva ar fi consumat sau ar fi vândut substanþe interzise. Se
consuma relativ puþin alcool, dupã standardele de astãzi. Nici unul din-
tre prietenii mei nu obiºnuia sã bea. De fapt, am participat la multe petre-
ceri de vineri seara, dupã un meci de fotbal, dar foarte rar s-a bãut la ele.
Sunt sigur cã erau ºi colegi care consumau alcool, dar, în general, ei
fãceau parte din grupul celor consideraþi sãlbatici. Nu existau punkiºti,
skinheads sau neo-naziºti, nici vrãjitoare, sau promotori ai grupurilor de
homosexuali sau lesbiene. Muzica acelor ani era foarte liniºtitã în com-
paraþie cu cea de astãzi.

Desigur cã unii dintre colegii ºi colegele mele de liceu ºi-au pierdut
virginitatea. Relaþiile sexuale nu sunt o descoperire recentã ºi cu sigu-
ranþã ne gândeam ºi noi la ele în acei ani. Evident, unii studenþi au tre-
cut de la gânduri la fapte. Din când în când, câte o fatã rãmânea însãrci-
natã (se spunea „a intrat în bucluc“), dar era imediat trimisã la o adresã
necunoscutã. Majoritatea credeau în valoarea pãstrãrii virginitãþii pânã la
cãsãtorie. Moralitatea era la modã. Studenþii care întreþineau relaþii se-
xuale nu erau respectaþi de colegii lor. Fetele care trãiau în promiscuitate
erau numite „obraznice“, iar despre bãieþii din aceeaºi categorie se
spunea cã „îºi fãceau de cap“. Despre cuplurile necãsãtorite se afirma cã
„trãiesc în pãcat“ sau „convieþuiau împreunã“. Niciodatã nu ne-a trecut
prin minte faptul cã virginitatea este un blestem de care trebuie sã scapi
cât mai repede, iar adulþii nu se aºteptau ca noi sã facem dragoste ca ºi
animalele în cãlduri. Concepþia pervertitã despre sexualitate a apãrut în
zilele noastre, când se pare cã de la grãdiniþã ºi pânã la cele mai respectate
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autoritãþi medicale se repetã mesajul: „Faceþi dragoste cât mai des.
Faceþi-o corect. Folosiþi prezervativul în fiecare searã.“

În sfârºit, lucrul cel mai important, studenþii din anii ‘50 erau dese-
ori receptivi la influenþele spirituale. Bineînþeles, nu erau toþi creºtini,
dar mulþi dintre noi eram. Credinþa influenþa modul nostru de comporta-
ment. De exemplu numele lui Dumnezeu era rareori profanat. Punctarea
limbajului cu obscenitãþi ºi injurii nu a ajuns la modã printre adolescenþi
decât spre sfârºitul anilor ‘60, când au început sã fie popularizate de
televiziune ºi filmele decadente. Acestea îi învãþau pe pãrinþii voºtri sã
se angajeze în relaþii sexuale întâmplãtoare ºi sã nu mai respecte porun-
cile lui Dumnezeu. Multe schimbãri revoluþionare au avut loc în anii ‘60
când generaþia de adulþi tineri parcã deodatã a înnebunit. Dar preþul pe
care l-au plãtit a fost mare.

Ceea ce am vrut sã subliniez este faptul cã lumea în care trãieºti tu
este mult mai imoralã decât cea de acum câteva decenii. Nu mai este
neobiºnuit ca cei de doisprezece ani sã aibã copii, cei de cincisprezece
ani sã se împuºte, cei de ºaptesprezece ani sã fie dependenþi de droguri
ºi cei de optsprezece ani sã fie infectaþi cu virusul SIDA. Violenþa a
devenit o parte integrantã a vieþii, mai
ales pentru copiii din interiorul marilor
oraºe. Probabilitatea ca un copil din
Statele Unite sã fie ucis prin împuºcare
este de cincisprezece ori mai mare decât
în Irlanda de Nord, o þarã care are o lungã
istorie presãratã de violenþã.1 Unii copii
trebuie sã doarmã în baie pentru a nu fi
atinºi de împuºcãturile trase în jurul
locuinþelor lor. Da, civilizaþia noastrã a ajuns într-o decãdere moralã care
are efecte asupra tuturor tinerilor. În consecinþã, eºti obligat sã faci faþã
unor ispite ºi presiuni necunoscute de cei din generaþiile anterioare.

Una dintre cele mai importante hotãrâri pe care le vei lua în urmã-
torii ani va fi cea a ocupaþiei sau a domeniului profesional în care doreºti
sã te perfecþionezi. Aceastã hotãrâre este deseori extrem de dificilã. Cum
poþi prevedea ce vei vrea sã faci când vei avea patruzeci sau ºaizeci de
ani? Eºti obligat sã ghiceºti, pe baza unei cantitãþi mici de informaþii.
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Poate cã nici mãcar nu ºti cum este profesia respectivã, totuºi începi un
lung proces de instruire pentru ea.

Hotãrârile pe care le vei lua în aceste condiþii s-ar putea sã te prindã
în capcana unor lucruri pe care le vei urî mai târziu. Factorii sociali îþi
vor influenþa ºi ei deciziile. De exemplu, multe femei tinere doresc în
secret sã devinã soþii ºi mame, dar se tem sã recunoascã acest fapt în
societatea „liberã“ de astãzi. Mai mult, cum îºi poate alcãtui o fatã un
plan pentru realizarea cãruia are nevoie ºi de participarea unei alte per-
soane, a unui soþ care va fi demn de ea ºi o va iubi tot restul vieþii? Ea
poate se gândeºte la cãsãtorie, poate nu se gândeºte. Da, într-adevãr, în
decada criticã trebuie sã te gândeºti la multe lucruri.

Mã consider fericit cã, tânãr fiind, am ales o profesie în care am putut
sã mã descurc rezonabil. Dacã m-aº fi nãscut în timpul lui Isus ºi ar fi
trebuit sã îmi câºtig existenþa pe baza îndemânãrii manuale, practicând
tâmplãria sau zidãria, probabil cã aº fi murit de foame. Mã ºi vãd stând
la intrarea Templului din Ierusalim cu o pancartã pe care scrie „Fac orice
pentru o bucatã de pâine.“ Nu am înclinaþie spre meseriile care necesitã
îndemânare. Cea mai micã notã din liceu am avut-o la lucru manual, dar
ºi ea a fost un cadou din partea profesorului meu. Un semestru întreg m-am
chinuit sã fac o cutie în care sã pun ustensilele de lustruit pantofii. Ce
pierdere de timp ºi material! Dar acea experienþã m-a învãþat sã elimin
unele dintre profesiile posibile.

LUCRURI CARE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE
ÎN ALEGEREA PROFESIEI

ªi tu va trebui sã elimini ºi sã adaugi unele lucruri. Într-adevãr, ca sã
poþi lua o hotãrâre în privinþa profesiei în deplinã cunoºtinþã de cauzã, ai
nevoie de ºase elemente esenþiale. Iatã-le:

1. Trebuie sã fie un lucru pe care îþi face plãcere sã îl faci. Aceasta 
presupune cã trebuie sã îþi identifici calitãþile, slãbiciunile ºi inte-
resele. (Existã teste psihometrice care te pot ajuta la acest lucru.)

2. Trebuie sã fie un lucru pentru care eºti înzestrat. Poate cã ai vrea 
sã fii avocat, dar îþi lipseºte capacitatea de a parcurge lunga 
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pregãtire necesarã pentru acest lucru ºi de a îndeplini exigenþele 
meseriei.

3. Trebuie sã fie un lucru de pe urma cãruia îþi poþi câºtiga exis-
tenþa. Poate cã vrei sã fii artist, dar dacã nimeni nu îþi cumpãrã 
tablourile, vei muri de foame lângã ºevalet.

4. Trebuie sã fie accesibil. Poate cã eºti în stare sã devii un medic 
foarte bun ºi ai putea sã urmezi facultatea de medicinã, dar nu 
poþi trece de examenul de admitere. Eu am urmat cursurile pen-
tru obþinerea doctoratului la o ºcoalã post-universitarã ºi un 
coleg a fost eliminat dupã ºapte ani de muncã. A trecut toate 
testele pânã la examenul final, când profesorii i-au spus cã este 
eliminat.

5. Trebuie sã fie un lucru care este bine vãzut de societate. Cu alte 
cuvinte, cei mai mulþi oameni simt nevoia de a fi respectaþi într-o 
oarecare mãsurã de contemporanii lor pentru ceea ce fac. 
Acesta este un motiv pentru care femeilor le este greu sã stea 
acasã ca sã îºi creascã copiii.

6. Trebuie sã fii sigur de aprobarea lui Dumnezeu, lucrul cel mai 
important pentru un creºtin adevãrat. Cum poþi descoperi voia 
lui Dumnezeu într-o problemã atât de personalã? Este un aspect 
crucial ºi îl vom discuta în continuare.

Ceea ce îngreuneazã cel mai mult procesul alegerii unei profesii este
cã toate aceste ºase condiþii trebuie îndeplinite în acelaºi timp. Dacã
îndeplineºti cinci dintre ele, dar nu îþi place profesia pe care ai ales-o, eºti
nefericit. Dacã îndeplineºti cinci condiþii, dar eºti respins de ºcoala unde
te poþi pregãti profesional, drumul îþi este blocat. Dacã îndeplineºti cinci
criterii, dar nu îþi poþi câºtiga existenþa din profesia aleasã, totul se
nãruie. Fiecare verigã a lanþului trebuie sã fie la locul ei.

Dacã aºa stau lucrurile, nu este de mirare cã atât de mulþi tineri se
zbat în incertitudini în decada criticã. Rãmân imobilizaþi mulþi ani
neºtiind ce vor face în viitor. Trândãvesc toatã ziua în casa pãrinþilor lor,
cântând alene la o chitarã sau stând la taifas cu prietenii.

Tinerii adulþi aflaþi în aceastã situaþie îmi amintesc de rachetele care
se aflã pe rampa de lansare. Motoarele lor fac un zgomot asurzitor ºi scot
fum ºi flãcãri, dar nu se întâmplã nimic. Nava spaþialã a fost construitã
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sã þâºneascã în sus ºi sã treacã de stratosferã, dar rãmâne parcã legatã de
rampa de lansare. Am întâlnit mulþi tineri ºi tinere în jurul vârstei de
douãzeci de ani ale cãror rachete refuzau pur ºi simplu sã se ridice de la

pãmânt. Dar am întâlnit ºi câþiva ale
cãror motoare au explodat ºi resturile
visurilor neîmplinite s-au împrãºtiat pe
rampa de lansare.

Lansarea eºueazã pentru cã oamenii
refuzã sã Îl includã ºi pe Dumnezeu în
planurile lor mãreþe. Psalmistul a scris:
„Dacã nu zideºte Domnul o casã, degeaba
lucreazã cei ce o zidesc; dacã nu pãzeºte
Domnul o cetate, degeaba vegheazã cel
ce o pãzeºte“ (Psalmul 127:1). Aceste

cuvinte capãtã o semnificaþie uriaºã pentru tinerii care pornesc în viaþã.
Orice vei încerca sã faci, orice lucru vei dori sã îl construieºti sau sã îl
aperi, va fi inutil dacã îl vei face numai prin puterile tale proprii. Probabil
cã aceste cuvinte sunã demodat, dar te asigur cã sunt adevãrate. Mai
mult, Domnul nu se va mai mulþumi cu locul al doilea în viaþa ta.

LECÞIA TATÃLUI MEU

Tatãl meu a crezut cã el este o excepþie de la acest principiu. El ºi-a
planificat viaþa ºi nu avea nevoie nici de Dumnezeu nici de altcineva sã-l
ajute. Încã din copilãrie, tata a ºtiut cã vrea sã ajungã un mare artist.
Înainte de a merge la grãdiniþã, le spunea tuturor cã intenþiona sã dese-
neze ºi sã picteze când va fi mare. Pasiunea lui nu a fost o simplã alegere.
Era în firea lui. În toatã copilãria ºi adolescenþa lui nu a ºovãit niciodatã
în dorinþa lui de a deveni un al doilea Rembrandt sau Michelangelo.
Ceilalþi cinci fraþi ai lui nu ºtiau ce vor sã devinã, dar el îºi urmãrea cu
consecvenþã visul.

Atunci, într-o zi pe când avea ºaisprezece ani, în timp ce se plimba
pe stradã, i s-a pãrut cã Îl aude pe Dumnezeu vorbindu-i. Desigur, nu a
fost o voce obiºnuitã, dar în adâncul fiinþei lui ºtia cã Cel Atotputernic i
se adresa lui. A fost un mesaj simplu: Vreau sã îþi laºi deoparte marea ta
ambiþie de a deveni artist ºi sã te pregãteºti sã intri în lucrarea creºtinã.
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Tatãl meu a fost îngrozit de aceastã experienþã. Rãspunsul lui a fost:
„Nu! Nu!, Doamne. ªtii cã deja mi-am alcãtuit planurile de viitor ºi arta
este pasiunea mea.“ Imediat a gãsit argumente împotriva impresiei pe
care i-a lãsat-o glasul lui Dumnezeu ºi s-a convins pe sine însuºi cã a fost
doar o iluzie. Dar când credea cã a scãpat de acest gând, acesta îi reve-
nea ºi mai puternic. Lunã dupã lunã, în mintea lui reverbera cu
încãpãþânare mesajul cã Dumnezeu îi cerea — nu, îi poruncea — sã îºi
abandoneze visul ºi sã devinã predicator. A fost cea mai dificilã luptã a
vieþii sale, dar nu a împãrtãºit-o nimãnui.

Lupta a durat doi ani. La sfârºitul liceului, a sosit momentul alegerii
unui colegiu. Tatãl lui i-a spus sã aleagã orice colegiu din þarã doreºte ºi
îl va trimite acolo. Dar ce va face el? Dacã ar fi cedat vocii interioare, ar
fi trebuit sã meargã la un colegiu unde se putea pregãti pentru lucrarea
creºtinã. Dacã ar fi vrut sã îºi realizeze visul, ar fi trebuit sã meargã la un
colegiu de arte plastice. Îl va asculta pe Dumnezeu, sau va merge pe dru-
mul lui? A fost o dilemã teribilã.

Într-o dimineaþã, cu câteva sãptãmâni înainte de absolvirea liceului,
s-a sculat ca sã se pregãteascã pentru ºcoalã. Dar în momentul când
piciorul lui a atins podeaua, a auzit din nou vocea interioarã. Se pãrea cã
Domnul îi spune: Astãzi trebuie sã te hotãrãºti. S-a frãmântat la ºcoalã
toatã ziua cu aceastã problemã, dar nu a spus nimãnui despre ea. Dupã
ultima orã de dupã-amiazã, s-a întors acasã, dar nu era nimeni. Se
învârtea prin sufragerie, rugându-se ºi
luptându-se cu cererea insistentã a lui
Dumnezeu. În cele din urmã, cu o atitu-
dine de sfidare, ºi-a întors faþa în sus ºi a
spus: „Preþul pe care trebuie sã îl plãtesc
este prea mare. Nu vreau sã îl plãtesc.“

Mai târziu, tatãl meu a spus cã a fost
cea mai cumplitã experienþã din viaþa lui.
Spunea cã i s-a pãrut cã Duhul lui Dum-
nezeu l-a pãrãsit la fel cum un om se înde-
pãrteazã de tine. Când mama a sosit acasã, el încã tremura ºi era palid. A
vãzut frãmântarea lui ºi l-a întrebat ce s-a întâmplat.

— Nu cred cã vei înþelege, mamã, a spus el, dar Dumnezeu mi-a cerut
sã renunþ la planurile mele de a deveni artist. Vrea sã devin predicator,
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iar eu nu vreau ºi nu voi ceda. Chiar mai înainte I-am spus „Nu“ ºi El a
plecat.

Bunica mea era o femeie evlavioasã care miºca întotdeauna inima lui
Dumnezeu prin rugãciunile ei. I-a rãspuns:

— Dragul meu, eºti doar emoþionat. Hai sã ne rugãm.
S-au plecat pe genunchi ºi bunica mea a început sã vorbeascã cu

Domnul despre fiul ei, dar s-a oprit în mijlocul unei propoziþii.
— Nu mai înþeleg nimic, a spus ea. Ceva nu este în regulã.
— Da, tu nu înþelegi, dar eu înþeleg, i-a rãspuns tatãl meu. Am refuzat

mai înainte sã Îl ascult pe Dumnezeu ºi El a plecat.
Au trecut ºapte ani lungi înainte ca tata sã audã din nou glasul

Domnului. Dragostea lui pentru artã a devenit dumnezeul lui. Pentru el,
arta era mai importantã decât orice din lume ºi avea prioritate chiar ºi
asupra relaþiei cu Tatãl ceresc. Aceasta era starea inimii sale. Nu este
nimic pãcãtos sau imoral sã iubeºti arta, dar problema era cã Dumnezeu
nu mai avea loc în viaþa lui.

În zilele urmãtoare, tata a ales Institutul de Artã din Pittsburgh (AIP),
una dintre cele mai renumite ºcoli în acest domeniu din þarã. A început
cursurile în toamna urmãtoare ºi profesorii lui i-au recunoscut imediat
talentul neobiºnuit. La absolvire, a fost primul din clasa lui. Dar, în timp
ce se îndrepta spre podium, unde erau expuse tablourile sale, peste care
a fost pusã o pancartã cu cuvintele NUMÃRUL UNU, i-au venit în minte
cuvintele Scripturii: Dacã nu zideºte Domnul o casã, degeaba lucreazã
cei ce o zidesc. 

Tata a absolvit colegiul ºi a început marea lui carierã de artist. Din
nefericire, Statele Unite ºi majoritatea þãrilor din lume erau afectate de
marea crizã. A fost o perioadã înspãimântãtoare din istoria americanã,
când un uriaº numãr de oameni au ajuns ºomeri. Afacerile dãdeau fali-
ment, bãncile se închideau, iar ocaziile de angajare erau extrem de rare.
Tata a fost unul dintre milioanele de oameni care nu ºi-au putut gãsi nici
un fel de serviciu, cu atât mai mult în profesia pe care ºi-a ales-o. În cele
din urmã, a fost angajat la o staþie Texaco sã umple rezervoarele cu ben-
zinã ºi sã spele parbrize. O slujbã umilitoare pentru cineva care a visat
sã ajungã al doilea Leonardo da Vinci.

Acum urmeazã partea cea mai incredibilã a povestirii. În momentul
când tata cãuta cu disperare o ocazie sã se lanseze în carierea lui,
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preºedintele Institutului de Artã din Pittsburgh i-a scris ºi i-a oferit un
serviciu de instructor cu un salariu incredibil pentru acea vreme, de trei
sute de dolari pe lunã. Era visul lui din copilãrie. Dar scrisoarea s-a pier-
dut printre hârtiile preºedintelui. El a gãsit-o ulterior ºi i-a trimis-o,
împreunã cu o altã scrisoare în care îi spunea cã s-a mirat de ce tata nu
i-a rãspuns, mãcar din politeþe, dar când cele douã scrisori au ajuns la
tata, el pusese deja punct planurilor sale personale ºi a gãsit un loc unde
s-a retras sã se roage ºi sã se supunã lui Dumnezeu. De aceea, când a citit
scrisoarea, a rãspuns: „Vã mulþumesc, dar nu mã mai intereseazã.“

CÂND TOTUL DEPINDE DE O SINGURÃ
HOTÃRÂRE

Viitorul tatãlui meu ºi implicit al meu atârna de acea conjuncturã
decisivã. Dacã ar fi primit prima scrisoare de la preºedintele ºcolii,
bineînþeles cã s-ar fi lansat într-o carierã care, evident, nu era dupã voia
lui Dumnezeu. Cine ºtie cum s-ar fi terminat viaþa lui dacã ar fi conti-
nuat sã lucreze acolo unde nu trebuia? Ce l-a împiedicat sã comitã
greºeala vieþii sale? Rãspunsul este cã bunica mea se ruga zilnic pentru
el ºi îi cerea Domnului sã-l aducã înapoi la El pe cel mai mic copil al ei.
Eu cred cã Dumnezeu a rãspuns rugãciu-
nilor prin faptul cã a împiedicat trimi-
terea scrisorii de care depindea totul.

Nu este oare crud din partea Domnu-
lui sã îl priveze pe un tânãr de lucrul pe
care îl dorea cel mai tare? Bunã între-
bare! De ce i-a dat Dumnezeu un talent ºi
apoi l-a împiedicat sã îl foloseascã? Rãs-
punsul este cã întotdeauna Dumnezeu se
gândeºte la ceea ce este mai bun pentru
noi. Nu l-a lipsit pe tatãl meu de nimic.

Imediat ce tata s-a supus definitiv
Domnului, El i-a redat arta. ªi-a folosit talentul în lucrarea creºtinã ºi
când a murit era preºedintele catedrei de arte de la un colegiu creºtin. A
lãsat în urma lui tablouri ºi sculpturi foarte frumoase rãspândite în toatã
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þara. Dar, mai important decât aceasta, mii de oameni L-au cunoscut pe
Isus Cristos prin predicile lui. Ei vor ajunge în ceruri datoritã chemãrii
pe care a primit-o tatãl meu.

Deci, lupta extraordinarã care s-a dat în adolescenþa tatãlui meu nu a
fost o manipulare crudã din partea lui Dumnezeu. A fost un test impor-
tant al devotamentului sãu, o cerere de a-L pune pe Dumnezeu pe primul
plan. Eu pot scrie acum pentru cã el a trecut cu bine testul.

Isus Cristos îþi va cere ºi þie sã-I dai primul loc în viaþa ta. El va fi
Domnul tãu deplin sau nu va fi deloc
Domn. Aceasta nu înseamnã cã trebuie sã
devii predicator sau pastor. Chemarea ta
va fi unicã. Sunt sigur însã cã orice lucru
întemeiat pe ambiþie personalã ºi inde-
pendenþã de Dumnezeu nu te va satisface
ºi, aºa cum spune Psalmul, vei lucra
„degeaba.“

Vom vorbi mai târziu despre descope-
rirea voii lui Dumnezeu ºi despre identi-

ficarea scopurilor Sale. Acum trebuie sã ne gândim la alternativele care
ne stau în faþã. Un constructor de zgârie-nori nu va începe lucrul dacã nu
are planurile complete. Tot astfel, persoanele care se aflã în decada cri-
ticã dintre ºaisprezece ºi douãzeci ºi ºase de ani sunt datori faþã de
viitorul lor sã îºi dea seama cine sunt ºi ce doresc de la viaþã. Acesta este
scopul cãrþii pe care o citeºti.

Vom continua prin analizarea unor „gropi de noroi“ majore în care
pot cãdea ºi pot rãmâne prizonieri cãlãtorii neatenþi.
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