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CUVÂNT ÎNAINTE
De Bill McCartney

Pe vremea când eram antrenor de fotbal american, obişnuiam ca în
seara dinaintea meciului să mă aşez alături de jucătorii mei şi să-l

întreb pe fiecare în parte, la ce mă puteam aştepta din partea lui a doua
zi pe teren.

Desigur, n-o făceam ca să le pricinuiesc emoţii. Acesta era modul în
care le transmiteam faptul că aveam încredere în ei, că ştiam de ce erau
în stare şi că mă aşteptam să dea tot ce-aveau mai bun, ajutaţi de cele
mai bune sfaturi pe care le puteau primi din partea echipei noastre de
antrenori.

La fel cred că face şi Dumnezeu cu bărbaţii din întreaga Americă. Ne
pune să ne aşezăm, ca să spunem aşa, şi ne întreabă: „La ce Mă pot
aştepta din partea ta, în lumina a ceea ce ţi-am oferit deja?” Dumnezeu
îi cheamă pe bărbaţi la a-I fi credincioşi Lui şi familiilor lor, la a fi
conducători evlavioşi acasă şi la locul lor de muncă.

Aceasta este esenţa mişcării cunoscute sub numele de Promise Keepers
[Cei ce-şi ţin promisiunea]. Iar unul dintre bărbaţii care a insuflat
vitalitate şi direcţie spirituală acestei mişcări este Dr. Tony Evans. Tony
s-a adresat de mulţi ani bărbaţilor, vorbindu-le din adâncul inimii, iar
în această carte adresează provocarea de a aduce bărbatul la o stare
duhovnicească mai înaltă.

Gata cu scuzele nu este cartea pe care să o citeşti ca pe-un îndrumar
devoţional în închinarea ta de dimineaţă şi care să te ajute să faci faţă
zilei ce te-aşteaptă. Este o carte deschisă şi masculină, o carte biblică şi
directă. Ni se adresează nouă ca bărbaţi în orice domeniu al vieţii
noastre. Îi cercetează, îi convinge, îi disciplinează, îi autorizează şi îi
încurajează pe bărbaţi – tot ce-şi poate dori un antrenor să realizeze cu
jucătorii săi.

O multitudine de forţe au încercat în ultimii treizeci de ani să oprime
bărbatul, aşa că ar fi uşor pentru un bărbat să spună: „Sunt o victimă a



acestor forţe de necontrolat.” Însă Tony nu este de acord cu o asemenea
afirmaţie, datorită faptului că Biblia nu se adresează bărbaţilor ca
victime. Ci le vorbeşte ca acelora care poartă responsabilitatea supremă
pentru sănătatea spirituală a familiei lor, a cartierului, a bisericii şi a
naţiunii.

Deci să nu vă aşteptaţi ca Gata cu scuzele să consolideze motivele pe
care le-ar putea invoca un bărbat pentru a fi mai puţin decât inten-
ţionează Dumnezeu să fie. Nu vă aşteptaţi ca Tony să se arunce cu
pumnii asupra voastră – ci lăsaţi-l să vă încurajeze, să vă iubească ca un
frate şi să vă ofere o imagine cât se poate de limpede a ceea ce doreşte
Dumnezeu din partea bărbaţilor.

În această carte, Tony Evans ni se adresează ca tovarăş de arme, ca un
ucenic-coleg, care caută la rândul său să îşi ţină promisiunile şi să fie
un om al lui Dumnezeu. Nu intenţionează să-i doboare pe bărbaţi, ci să
ne cioplească şi să ne modeleze în oamenii lui Dumnezeu care vor
schimba faţa acestei lumi.

În paginile ce vor urma, veţi descoperi adevărul biblic transmis
într-un mod clar ca să-l puteţi înţelege şi aplica. Eu am descoperit că
Tony posedă acel talent neasemuit de a ne provoca să răzbatem prin
întuneric şi să păşim în lumină.

Aşa că dacă te-ai săturat de atâtea scuze, dacă doreşti să-ţi învingi
problemele, să ajungi la lumină şi să intri în cursa pentru victorie, dacă
eşti dispus să-ţi deschizi inima în faţa lucrării Duhului Sfânt, atunci îţi
recomand Gata cu scuzele drept cartea pe care nu-ţi permiţi să o ignori.
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INTRODUCERE

În zilele noastre avem de-a face cu o generaţie de bărbaţi care suferă
de „şchiopătatul ratatului”. Oricine a practicat vreodată un sport ştie

la ce mă refer când vorbesc despre „şchiopătatul ratatului”. Este ceea ce
se întâmplă când un jucător din partea de teren depărtată de poartă
calculează greşit un voleu şi nu reuşeşte să prindă mingea, sau când un
jucător foarte bun ratează o pasă uşoară. Se prăbuşesc la pământ şi se
ridică şchiopătând.

Scopul şchiopătatului este acela de a le masca falimentul. Impresia
pe care încearcă s-o transmită co-echipierilor şi fanilor lor este că
motivul pentru care au ratat pasa a fost o crampă sau o întindere
musculară, sau nu ştiu ce altă maladie subită care le-a cuprins piciorul,
şi nicidecum propria lor eroare de calcul.

Aşa că şchiopătatul devine scuza atletului, încercarea lui de a fi
exonerat de vină pentru rateul său. Dar dacă consecinţele unei ratări
într-un meci sunt relativ mici, realitatea nefericită este că mulţi bărbaţi
au dezvoltat un gen de „şchiopătat de ratat” când vine vorba de propria
lor viaţă. În loc să-şi asume falimentele şi responsabilităţile, ei se scuză
de ele, lăsând impresia că forţe imposibil de controlat ar fi responsabile
de circumstanţele lor.

E adevărat că circumstanţele care ne depăşesc capacitatea de a le
controla, ne pot crea uneori dificultăţi în a fi tot ce a intenţionat
Dumnezeu să fim. Însă trebuie să începem să privim aceste lucruri ca
provocări şi oportunităţi de victorie, şi nu ca nişte scuze pentru
falimentul nostru sau pentru faptul că nu întreprindem nicio acţiune.
A sosit timpul să încetăm să dăm vina pe circumstanţele din trecut sau
pe presiunile din prezent şi să trăim ca bărbaţi adevăraţi.

Acum, nu vreau să spun că bărbaţii adevăraţi sar pur şi simplu peste
orice obstacol, la fel ca Superman. Nu, cu toţii ne mai împiedicăm şi
cădem. Însă a fi bărbat adevărat înseamnă să nu permiţi trecutului tău
să-ţi controleze prezentul prin acţiuni de genul „şchiopătatului” pentru
a-ţi ascunde greşelile. Ci să ne asumăm responsabilitatea pentru



acţiunile noastre, să identificăm ceea ce necesită corectare şi să începem
să fim bărbaţii care doreşte Dumnezeu să fim.

Aceasta este tema acestei cărţi. Este vorba despre bărbaţi creştini care
au renunţat la „şchiopătatul ratatului” şi au devenit oamenii lui
Dumnezeu. Vorbeşte despre bărbaţi care şi-au recâştigat familia,
biserica şi societatea, ridicându-se mai presus de circumstanţele lor, prin
harul şi puterea lui Dumnezeu.

Această carte ne vorbeşte despre bărbaţi care au găsit un scop, un
sens şi o direcţie pentru viaţa lor, în ciuda înfrângerilor din trecut şi a
presiunilor la care sunt supuşi în prezent. Vorbeşte despre ce înseamnă
să devii un bărbat de caracter, un om al dedicării, al puterii şi al
influenţei pentru Isus Cristos. Aşa îmi doresc să fiu. Eşti şi tu de partea
mea, frate?

Afirm că atunci când bărbaţii Îl cunosc pe Dumnezeu şi aplică
adevărurile Sale în viaţa lor, cu adevărat nu vor mai avea nevoie de nicio
scuză!
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GATA CU ASCUNSUL
ÎN SPATELE TRECUTULUI

„Felul în care sunt astăzi
se datorează lucrurilor care mi s-au întâmplat în trecut.”

Cu câtva timp în urmă, mă aflam în curtea din spatele casei şi am
observat o bucată de lemn care zăcea lângă aparatul de aer

condiţionat. Era acolo de mai mult timp, aşa că am hotărât în cele din
urmă să o mut. Probabil vă imaginaţi deja ce s-a întâmplat când am
ridicat lemnul de acolo. Insectele care locuiseră sub bucata aceea de
lemn au început să alerge care încotro, căutându-şi un nou adăpost.

Vedeţi, când eu doar treceam pe-acolo, bucata aceea de lemn arăta
cât se poate de obişnuită. Dar, în realitate, ea devenise locuinţă pentru
goange, un cămin pentru colonii de insecte care au stat ascunse sub
coaja acelui lemn până când le-a deranjat cineva cuibul.

Incidentul acela mi s-a părut o metaforă folositoare pentru ceea ce
doresc să fac în această carte, şi mai ales în acest capitol de început. Adică
doresc să vă demonstrez că trebuie să ne „ridicăm” viaţa de bărbat şi să
vedem ce se ascunde sub ea. Atunci când suntem gata să facem faţă la
orice ar apărea de acolo, Îl vom vedea pe Dumnezeu săvârşind o lucrare
fantastică în noi şi apoi prin noi.

N-aş vrea să mă înţelegeţi greşit. Nu insinuez că ar fi vreo „goangă”
în trecutul vostru. Şi nu sunt nici psihiatru, aşa că nu avem de gând să-ţi
sondăm psihicul în căutarea unor secrete ascunse şi întunecate. Dar cu
toţii avem un trecut, cum se spune. Şi ţinând cont că niciun om nu este
desăvârşit, avem tendinţa de a ne masca durerile şi temerile îndărătul



zâmbetelor de duminica, a costumelor dichisite şi a strângerilor ferme
de mână – şi uneori îndărătul minciunilor.

Cineva te-ntreabă:
― Ce mai faci, frate?
― Foarte bine! Slavă Domnului!
― Şi familia ta?
― Cum nu se poate mai bine!
Dar dacă am ridica puţin bucata de lemn din „curtea din spate” a

omului aceluia, s-ar putea să răvăşim lucrurile de la locul lor. Noi
bărbaţii am devenit foarte specialişti în a ne camufla durerea. Iar unul
din lucrurile care ne produce o durere imensă îl reprezintă relaţiile
distruse. Unul dintre motivele pentru care acestea sunt atât de
dureroase şi de stricate, este faptul că nimeni nu ne-a arătat vreodată
cum să restaurăm o relaţie compromisă. Aşa ceva e doar pentru femei,
nu-i aşa?

Nu, nu în împărăţia lui Dumnezeu. În acest capitol doresc să vă
împărtăşesc câteva principii din Cuvântul lui Dumnezeu care vă vor
abilita, prin harul Lui, să ieşiţi de sub umbra trecutului vostru şi să
încetaţi a-i mai permite să vă controleze prezentul şi viitorul. Vreau să
vă ajut să renunţaţi să mai apelaţi la scuza că cele întâmplate ieri sunt
responsabile de ceea ce se întâmplă astăzi.

Nu neg faptul că s-a întâmplat cu adevărat ceva în trecut. Poate că e
vorba chiar de ceva devastator, cum ar fi respingerea de către tatăl sau
mama ta când erai copil, sau un divorţ care a fost atât de dureros şi de
chinuitor, încât nu ai reuşit niciodată să depăşeşti efectele acestuia. Sau
poate că ai fraţi, surori sau prieteni buni cu care nu mai vorbeşti, şi cu
care nu ai mai vrea să schimbi vreo vorbă dacă te-ar suna.

Trecutul poate fi dureros în tot felul de forme, dimensiuni sau grade
de intensitate. În unele cazuri, persoana care ne-a pricinuit durere nici
nu mai este în viaţă. E prea târziu să mai spui că-ţi pare rău, sau să auzi
cuvintele acelea vindecătoare de pe buzele celeilalte persoane. Ce poţi
face în astfel de cazuri?

Ei bine, Biblia are multe să ne înveţe cu privire la acest subiect,
pentru că indiferent de situaţia în care te-ai găsi, ea nu reprezintă o
surpriză pentru Dumnezeu. El îţi cunoaşte prea bine trecutul şi ştie că
atunci când lucrurile merg prost în relaţiile tale, acest lucru poate avea
un efect devastator asupra ta. Vreau să-ţi arăt cum să începi să te ridici

14 Gata cu scuzele



deasupra trecutului tău şi să încetezi cu reproşurile la adresa lui,
pornind împreună într-o călătorie biblică prin viaţa lui Iosif.

Iată un tânăr cu un trecut dureros – şi nimic din tot ce păţise nu era
din vina lui. Povestea felului în care a reacţionat Iosif este excepţională,
pentru că mai bine de-un sfert din cartea Geneza (Geneza 37–50) îi este
dedicată acestui bărbat remarcabil. Haideţi să facem cunoştinţă cu el.

IOSIF: UN ARBORE GENEALOGIC DEFICITAR

Vă spuneam că Iosif a avut un trecut. A început înainte ca el să se fi
născut, pentru că tăticul lui era Iacov. Ei bine, Iacov nu avea să câştige
premiul de „Părintele Anului” din partea vreunui Club local. În
tinereţea sa, Iacov fusese un înşelător. Ştim din capitolul 27 al cărţii
Geneza că el l-a înşelat pe fratele său, Esau, chiar de dreptul acestuia
de întâi născut, punând la cale împreună cu mama lui, Rebeca, să-l
înşele pe Isaac şi să primească binecuvântarea.

Când totul a ieşit la iveală, Iacov a trebuit să fugă pentru a-şi scăpa
viaţa, pentru că Esau a încercat să-l ucidă. Iacov a fugit în ţara unei rude
pe nume Laban şi s-a îndrăgostit de fiica acestuia, Rahela. Aici există
un principiu biblic care spune: „Să ştiţi că păcatul vostru vă va ajunge”
(Numeri 32:23). Iacov era un şarlatan, dar în Laban şi-a găsit naşul.

Laban i-a spus lui Iacov: „Dacă vei lucra pentru mine şapte ani, îţi voi
da de soţie pe Rahela, fata mea frumoasă şi zglobie.” Geneza 29:18
spune că Iacov a iubit-o atât de mult pe Rahela, încât a acceptat
condiţiile lui Laban – şi asta doar ca să fie păcălit şi să se trezească
însurat cu sora ei, Lea. A trebuit să mai slujească alţi şapte ani pentru a
o primi pe Rahela, care avea să fie mama lui Iosif.

Dar pentru că Rahela era stearpă (înainte ca Dumnezeu să-i dezlege
pântecul) iar Lea nu a mai putut avea alţi copii după ce a născut patru
băieţi, fiecare dintre ele şi-au dat slujitoarele ca soţii lui Iacov (Geneza
30:1–9). Iată deci acest ghiveci de familie cu un soţ şi patru soţii, iar cu
trei dintre acestea bărbatul nu intenţionase, de fapt, să se căsătorească.
V-aţi făcut o imagine despre cum arăta familia în care s-a născut Iosif?
În termenii zilelor noastre, o familie disfuncţională.

Viaţa plină de decepţii a lui Iacov a continuat când l-a „înşelat pe
Laban” plecând fără să-i spună (Geneza 31:20). Înşelăciunea lui a fost
preluată de Rahela, care a furat idolii tatălui ei, iar apoi l-a minţit pe
acesta spunându-i că nu-i are (Geneza 31:19, 33–35).

15Gata cu ascunsul în spatele trecutului




