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Introducere
Dorinţa mea este ca, prin această carte, să împuşc doi iepuri deo-
dată. Întâi de toate, doresc să creionez o imagine clară, echili-
brată, realistă şi biblică a ceea ce ar trebui să caute mamele şi taţii 
pentru fiicele lor şi ce ar trebui să cultive în fiii lor. Din nefericire, 
cei mai mulţi părinţi acordă puţină consideraţie sau chiar deloc 
îndatoririi de a creşte bărbaţi evlavioşi. Mai mult, avem tendinţa 
să fim foarte vagi atunci când ne încurajăm fiicele să caute astfel 
de bărbaţi. Cu toate acestea, Biblia nu păstrează tăcerea asupra 
acestui subiect. Dumnezeu ne-a dat o imagine clară a rolului 
soţului/tatălui în sânul familiei, iar urmărind această imagine 
putem trasa o direcţie bună pe care să o urmeze fiii noştri.

Cartea aceasta nu prezintă un portret inaccesibil al bărbatului 
perfect. Nădejdea mea este să prezint principiile biblice înfăţişate 
cu atâta claritate de Pavel în capitolul cinci al Epistolei lui Pavel 
către efeseni, pentru a ne ajuta să ne facem o idee cu privire la 
cerinţele de bază pe care fiecare bărbat ar trebui să se străduiască 
să le îndeplinească.

În plus, aş vrea să ofer o hartă de călătorie bărbaţilor care 
doresc să îşi conducă familiile după Scripturi, însă care pur şi 
simplu nu ştiu cum să o facă. De la lansarea cărţii Family Driven 
Faith (Crossway Books, 2007), am fost bombardat cu apeluri tele-
fonice, scrisori şi e-mailuri din partea familiilor şi, mai cu seamă, 
a bărbaţilor care au o nevoie disperată de cineva care să le spună 
ce să facă în continuare. „Pricep acum că sunt chemat să-mi con-
duc familia. Aveţi resurse care să mă înveţe cum să procedez?” 
Întrebarea aceasta este tipică pentru corespondenţa pe care o pri-
mesc. Ştiam că sunt o mulţime de oameni interesaţi de ucenicia 
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în familie, dar aviditatea cu care părinţii căutau instrucţiuni pen-
tru ce urmau să întreprindă m-a luat pe nepregătite.

În vreme ce vom cerceta pe îndelete, chiar de la începuturi, 
care sunt rigorile Bibliei cu privire la mandatul soţilor şi al taţilor, 
ne va fi dat să spicuim câteva realităţi zdrobitor de şocante pen-
tru bărbaţi. Ştiu că aşa stau lucrurile pentru că eu însumi m-am 
simţit copleşit de autoritatea lor în timp ce mă pregăteam pentru 
scrierea acestei cărţi. Mă rog ca, pagină după pagină, Domnul 
să te călăuzească prin procesul regretelor, pocăinţei, trezirii şi 
reformei.

Rugăciunea mea este ca aceste adevăruri să-i facă pe bărbaţi 
mai întâi să regrete anii pe care i-au mâncat lăcustele. Am fost 
minţiţi. Am fost traşi pe sfoară, înşelaţi şi induşi în eroare, iar 
rezultatul a fost că mulţi dintre noi am suferit pierderi lamen-
tabile pe plan personal şi în viaţa de familie. Pentru că au căzut 
în plasa minciunilor sfruntate despre adevărata bărbăţie pe care 
ni le-a vândut cultura în care trăim, unii au căsnicii eşuate, copii 
înstrăinaţi şi alte probleme ce planează deasupra lor. Până când 
nu ajungem să deplângem aceste pierderi, nu vom putea trece la 
următorul nivel, cel al pocăinţei.

Mă rog ca aceste adevăruri să-i conducă pe bărbaţi dincolo 
de simpla părere de rău, la pocăinţă. Pocăinţa este o schimbare 
de atitudine, care conduce la o schimbare a comportamentului. 
Pocăinţa este o schimbare de direcţie. Ne întoarcem de la păcat 
spre Dumnezeu. Odată ce am recunoscut cât de greşite ne sunt 
căile, răspunsul biblic este pocăinţa. Nu e suficient ca doar să 
survolăm exclusiv pagubele pe care le-am suferit în urma eşecu-
rilor noastre omeneşti şi să ne înecăm în regrete; trebuie să ne 
pocăim. Trag nădejde că, pe măsură ce adevărurile din aceste 
pagini vor afla un ecou în gândurie noastre, Duhul Sfânt ne va 
acorda şi pocăinţa.

În al treilea rând, mă rog ca aceste adevăruri să ducă la o 
trezire a bărbaţilor. Avem nevoie de o deşteptare. Avem nevoie 
să experimentăm ceea ce Jonathan Edwards numea „lucrarea 
autentică a Duhului Sfânt”1. Nu avem nevoie ca bărbaţii să fie 
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doar roşi de vinovăţie pentru că au ratat standardul biblic; avem 
nevoie să asistăm la ridicarea unui val supranatural de trezire 
autentică la vocea Evangheliei. Cultura noastră se află de prea 
multă vreme de partea mereu învinsă în bătălia spirituală, iar 
rezultatul este că cei mai mulţi bărbaţi nici nu mai simt pumnii 
cu care sunt burduşiţi fără încetare. Va fi nevoie de ceva mai mult 
decât de bune intenţii pentru a schimba valul. Avem nevoie de o 
mişcare autentică, iniţiată de Dumnezeu.

În cele din urmă, rugăciunea mea este ca aceste adevăruri să îi 
impulsioneze pe bărbaţi în direcţia unei reforme radicale. Trezirea 
ne schimbă sentimentele, dar reforma ne schimbă cursul vieţii.  
A reforma înseamnă a îndepărta ceea ce este lipsit de eficacitate 
sau greşit. Concepţia actuală despre bărbăţie este, în multe 
privinţe, ineficace şi greşită. Este ineficace pentru că starea actuală 
a familiei este una de confuzie şi neorânduială. Este greşită 
pentru că încalcă în mod flagrant Cuvântul lui Dumnezeu.

Fireşte, există întotdeauna pericolul ca aceste adevăruri să îi 
determine pe bărbaţi să se dea înapoi de la înalta lor chemare. 
La poalele Muntelui Everest stau două tipuri de bărbaţi. Primul  
(şi cel mai frecvent) este bărbatul care spune: „Îmi este impo-
sibil… n-aş putea ajunge niciodată în vârf!” Al doilea tip este 
bărbatul care spune: „Este incredibil… Abia aştept să ajung pe 
culme şi să admir priveliştea aşa cum se vede de sus!” Unii se vor 
raporta la portretul biblic al capului unei familii transgeneraţio-
nale şi vor spune că borna este fixată mult prea sus. Sunt cei ce 
se vor mulţumi, în continuare, să facă doar ceva mai mult decât 
ceea ce le dictează cultura noastră degradată. Cu toate astea, alţii 
vor întrezări culmile pe care au fost chemaţi să le atingă şi foloa-
sele pe care efortul urcuşului le-a adus în vieţile lor, precum şi în 
vieţile celor pe care au fost chemaţi să-i conducă, şi vor accepta 
cu bucurie provocarea.
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O viziune transgeneraţională
„Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti;  

căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos,  
care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii,  

până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc  
şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc  

şi păzesc poruncile Mele.” 

Exodul 20:5–6

Cine o dă în căsătorie pe această femeie?

Stăteam în picioare lângă altar, cu mâinile tremurânde şi pri-
virile pironite asupra mulţimii aceleia de oameni. Am încercat 

să mă destind, dar, cu cât mă gândeam mai mult la asta, cu atât 
starea mi se agrava. Palmele îmi erau ude, gura uscată, iar prin 
cap îmi goneau o mie de gânduri. Muzica a început, mulţimea s-a 
ridicat în picioare şi, apoi, desprinsă parcă dintr-un scenariu de 
film, mireasa şi-a făcut intrarea pe scenă. Mă simţeam în pragul 
leşinului… şi nici măcar nu era nunta mea!

Nu eram decât un tânăr seminarist pe cale să oficieze prima 
sa ceremonie de căsătorie „reală”. Tot ce puteam face era să reca-
pitulez în gând replicile ce îmi reveneau mie şi să-mi amintesc 
numele miresei şi al mirelui. De atunci încoace m-am gândit 
mult la nunţi. Adevărul fie spus, nu sunt un mare amator de 
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nunţi. Toată treaba asta a ajuns să fie atât de comercială, încât 
legământul sacru, care este de fapt miezul unei nunţi, s-a pier-
dut pe drum. Totuşi, o privire mai atentă asupra ceremoniei de 
căsătorie ne dezvăluie câteva aspecte importante.

Întâi de toate, cei mai mulţi – creştini sau nu – vor să se căsă-
torească într-o biserică. De asemenea, de obicei vor ca ceremonia 
să fie ţinută de o faţă bisericească. De ce? Eu cred că lucrul acesta 
se datorează faptului că toţi ştim, în adâncul sufletului nostru, că 
Dumnezeu este autorul căsătoriei. Intuim sacralitatea căsniciei.

Însă ce mă intrigă pe mine cel mai mult este un ritual simplu, 
care trece aproape neobservat în ceremoniile de astăzi – consimţă-
mântul pe care şi-l dă tatăl miresei. În ziua aceea, am rostit şi eu 
străvechea întrebare: „Cine o dă în căsătorie pe această femeie?” 
Chiar şi în filme, unii regizori mai sentimentali introduc adesea 
în scenariu tradiţionalul răspuns: „Eu şi mama sa”. Dar de unde 
vine acest ritual? Ce să însemne? Credem cu adevărat că o femeie 
are nevoie de acordul tatălui ei ca să se mărite? Credem, într-ade-
văr, că un tânăr are nevoie de permisiunea tatălui miresei? Sau 
este această întrebare (şi cea care îi corespunde înainte de oficia-
lizarea logodnei: „Îmi acordaţi mâna fiicei dumneavoastră?”)  
o simplă reminiscenţă bizară şi demodată de care ne putem lipsi, 
după dorinţă?

Eu cred că este mai mult de-atât. Cred că aceşti doi paşi sunt 
extrem de importanţi. Mai cred şi că trebuie să le recuperăm ade-
văratul sens şi adevărata semnificaţie. Conform tradiţiei, tinerii 
cer mâna fetelor de la taţii acestora pentru că dintotdeauna am 
ştiut că taţii poartă răspunderea pentru protecţia fiicelor lor. Din 
nefericire, această întrebare este adesea pusă după ce băiatul şi 
fata ies la întâlniri ani în şir şi, de multe ori, au început deja să 
guste din privilegiile căsătoriei. În acest punct, întrebarea este 
redusă la un gest simbolic şi ofensiv.

Cât despre întrebarea care se pune la altar, eu cred că şi aceasta 
are o mare însemnătate. Într-adevăr, taţii sunt cei ce-şi dau fiicele 
să se mărite (Ieremia 29:6). Este un simbol al protecţiei şi grijii 
faţă de fiica pe care o încredinţează soţului ei. De asemenea,  
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este un simbol al încrederii. Tatăl îi spune fiicei sale: „L-am cân-
tărit pe bărbatul acesta şi am încredere să las pe mâinile lui ceea 
ce am mai preţios în lume, pe fetiţa mea.”

Dacă lucrul acesta este adevărat (iar eu cred că este), atunci 
taţii ar trebui să facă mai mult decât să-şi trimită fiicele în lumea 
largă, cu nădejdea că „se vor întoarce cu o partidă bună”. Trebuie 
să ne luăm în serios responsabilitatea. Trebuie să ne însoţim fii-
cele în procesul de căutare a unui soţ pe măsură. De asemenea, 
trebuie să le păzim în mod activ de bărbaţii care nu se ridică la 
înălţimea standardului lui Dumnezeu. Dacă nu o facem, conse-
cinţele pot fi dintre cele mai grave.

Din nefericire, cei mai mulţi dintre noi avem puţină expe-
rienţă şi educaţie în acest domeniu, sau chiar deloc. Am fost con-
diţionaţi de cultura noastră să ne aşezăm pe bancheta din spate 
şi să sperăm că are să se întâmple tot ce e mai bun. Prin urmare, 
fiicele noastre sunt lăsate să pareze singure loviturile de atac, iar 
rezultatele sunt uneori înfiorătoare. Dar ce ar trebui să facă tatăl? 
Să aranjăm căsătoriile? Să ne încuiem fiicele în pivniţă până la 
vârsta de 30 de ani? Şi-apoi, cât ar fi de cuviincios din partea mea 
să-mi vâr nasul în viaţa ei personală?

Aceste întrebări, împreună cu o pleiadă de alte interogaţii, i-au 
ţinut pe mulţi taţi pe tuşă. Dar asta pur şi simplu nu este corect. 
Sunt prea multe în joc. De dragul copiilor noştri şi al copiilor 
copiilor noştri, trebuie să recucerim acest teritoriu. Pentru a ne 
proteja fiii şi fiicele de devastarea care ne înconjoară din toate 
părţile, trebuie să începem să gândim în afara limitelor impuse 
de cultura noastră.

Lecţia unui obiect transgeneraţional
Cu mai mulţi ani în urmă, împreună cu familia mea am avut 
privilegiul de a ne construi prima casă. Oamenii ne-au avertizat 
că experienţa avea să fie traumatizantă, dar, chiar şi aşa, am mers 
înainte. Mai multe evenimente legate de această experienţă mi 
s-au imprimat pentru totdeauna în minte. Una dintre amintirile 
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cele mai vii este ziua în care am hotărât să sădesc câţiva copaci 
pentru umbră.

Vorbiserăm vreme de câteva săptămâni bune despre planta-
rea unor copaci care să ne facă umbră în curtea din spatele casei. 
M-am informat asupra soiurilor cărora le priesc condiţiile de 
climă din partea noastră de ţară. Am cercetat ce fel de umbră 
dădea fiecare. Am estimat de cât timp avea nevoie fiecare pentru 
a ajunge la maturitate. Pe scurt, mi-am făcut temele. În sfârşit, 
a venit şi ziua în care m-am dus să cumpăr pomii. Am luat o 
magnolie pentru că se numără, de când mă ştiu, printre copacii 
mei preferaţi. Am mai cumpărat şi un eucalipt, un arţar roşu şi 
un stejar. Am aranjat livrarea copacilor şi i-am plantat în zone 
strategice ale curţii noastre, acordând o atenţie deosebită cursu-
lui soarelui ce ne străjuieşte toată vara în traseul său spre apus.

În fine, odată ce am înfipt în pământ şi ultimul ţăruş de spri-
jin, munca mea ajunsese la capăt. M-am tras un pas înapoi, am 
inhalat adânc în piept priveliştea maiestuoasă şi m-am pornit în 
fugă să îi aduc pe Bridget şi pe copii. În timp ce ieşeau pe uşa 
din spatele casei, i-am pus pe toţi să închidă ochii. Apoi, după 
ce toată lumea era dispus în spaţiu astfel încât să poată vizualiza 
dintr-un unghi bun, am strigat: „Ta da!”

Îmi doresc să pot spune că toţi s-au minunat de grandoarea 
noului peisaj. Însă spre marea mea stupoare, copiii au fost, de 
fapt, oarecum dezamăgiţi. Şi-au tot mutat privirile de la copăcei 
la mine şi de la mine la copăcei, până când, într-un final, după 
mai multe momente de tăcere, unul dintre ei a spus: 

— Asta-i tot?
— Ce vrei să spui? am replicat.
— Am crezut că plantezi copaci, adăugă copilul, decepţionat.
— Asta am şi făcut, am spus, cu o umbră de frustrare în glas.
Am înţeles pe urmă. Ei se aşteptau la nişte copaci în plină 

maturitate, cu ramuri groase, numai buni de căţărat în ei! Nu 
puteau înţelege de ce eu eram atât de încântat de aceşti arbuşti în 
devenire. Din fericire, mi-am dat seama că acela era un moment 
nemaipomenit de potrivit să le dau o lecţie.
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Le-am povestit copiilor că în cultivarea copacilor este nevoie 
de răbdare. Trebuia să aşteptăm până când aveau să ajungă la 
maturitate. Şi totuşi, în cinci sau zece ani avea să fie mai multă 
umbră decât îşi puteau închipui ei. În punctul acesta, ei îşi mutară 
privirile de la unul la altul, clătinând neîncrezători din cap.

— Tată, cinci sau zece ani sunt o veşnicie, mi-a zis fiica mea, 
încrucişându-şi mâinile, dezamăgită. 

Acesta era momentul pentru o altă lecţie. Mi-am privit copiii 
şi le-am spus ceva ce de atunci încoace le-am repetat de cel puţin 
o sută de ori:

— Copilaşii mei, voi trebuie să căutaţi să fiţi genul acela de 
oameni care plantează copaci la umbra cărora să stea alţii.

Am continuat, explicându-le că, în trecut, alţii se sacrificaseră 
pentru ca noi să ne putem bucura de aproape toate lucrurile pe 
care le avem. Am vorbit despre părinţii noştri fondatori, despre 
curajoşii sclavi africani, despre temerarii aventurieri şi chiar şi 
despre bunicii lor.

Nu sunt sigur cât anume din lecţia acelei zile s-a imprimat 
în mintea copiilor mei. Însă de atunci am tot încercat să-i învăţ 
aceeaşi lecţie, într-o mie de feluri. Vorbim în mod constant des-
pre ce înseamnă să ne trăim vieţile astfel încât să sădim copaci 
spirituali de umbra cărora să se bucure alţii. Folosim expresii 
precum viziune transgeneraţională şi moştenire. Cu cât cresc mai 
mari şi îşi anticipează viitorul, copiii noştri încep să desluşească 
tot mai mult din realitatea faptului că viaţa înseamnă mai mult 
decât aici şi acum. Încep să prindă viziunea.

Un domeniu peste care această viziune se înstăpâneşte este 
concepţia familiei noastre despre căsătorie, familie, masculinitate 
şi feminitate. Gândiţi-vă la asta. Dacă avem o perspectivă trans-
generaţională, aceasta trebuie să aibă un impact asupra viziunii 
noastre despre căsătorie şi familie. De unde vin aceste generaţii 
multiple, dacă nu prin intermediul căsătoriei şi al familiei?

Prin urmare, eu nu-mi mai pot privi rolul de a creşte fii şi fiice 
doar ca pe o sentinţă de 18 ani, pe care sunt nevoit s-o îndur. Dacă 
viziunea mea pentru familia mea este transgeneraţională, atunci 
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rolul meu de tată pentru copiii mei este de a crea un parteneriat 
de-o viaţă în vederea extinderii împărăţiei. Aceste adevăruri ne 
obligă să ne ajustăm gândirea în ceea ce priveşte lucrurile pe care 
ne învăţăm fiicele să le aştepte, iar fiii să devină, în raport cu 
bărbăţia înţeleasă în termenii biblici.

De ce e important să ştiu  
cum trebuie să fie soţul fiicei mele
Sunt convins că una dintre întrebările cele mai importante cu 
care mă confrunt este: „Cu cine ar trebui să se mărite fiica mea?” 
Observaţi că nu am spus „se va mărita”, ci „ar trebui să se mărite”. 
Mult prea adesea, ne gândim la căsătoria copiilor noştri aidoma 
unor mistici păgâni. Închidem ochii strâns şi sperăm, pur şi sim-
plu, în ciuda oricăror nădejdi, că stelele se vor alinia şi că băr-
batul potrivit îi va tăia calea. Eu cred că aceasta este o greşeală. 
Cu cine se vor mărita fiicele noastre este un subiect mult prea 
important pentru a fi abordat în această manieră nebiblică.

Eu cred că Dumnezeu a vorbit destul de clar în Cuvântul Său 
despre ce anume ar trebui să caute fiicele noastre. Mai mult, cred 
că sunt câteva lucruri care nu se pot negocia şi pe care fiicele 
noastre trebuie să le urmărească. Pur şi simplu, un bărbat trebuie 
să fie într-un anume fel înainte de a se califica pentru asumarea 
rolului de soţ creştin. De pildă, el trebuie să fie un bun credincios 
(2 Corinteni 6:14); trebuie să fie dedicat poziţiei de lider al familiei 
conform modelului biblic (Efeseni 5:23 şi urm.); trebuie să prime-
ască cu bucurie copiii (Psalmul 127:3–5); trebuie să fie un preot 
potrivit (Iosua 24:15), profet (Efeseni 6:4), protector (Neemia  
4:13–14) şi purtător de grijă (1 Timotei 5:8, Tit 2:5). Un bărbat care 
nu posedă – sau cel puţin nu dă semne puternice că ar avea – aceste 
trăsături, precum şi altele de bază, nu îndeplineşte nici măcar 
condiţiile celei mai elementare fişe a postului prescrise soţilor  
în Biblie.

Mai mult, ca tată, este responsabilitatea mea să-mi învăţ fiica 
ce implică aceste condiţii, să o încurajez să nu se mulţumească 


