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IInnttrroodduucceerree

O carte este în esenţă un dialog între autor şi cititor. Ca autori ai
acestui dialog, considerăm că este de folos să vă oferim încă de la
început câteva informaţii importante, pentru ca cititorul să poată
beneficia la maxim citind cele ce urmează. 

În primul rând, veţi observa că lucrarea este alcătuită din două părţi.
Aceasta deoarece mentoratul este o relaţie între două persoane,
mentorul şi persoana pe care o mentorează (deseori numită protejat).
Am constatat din propria experienţă că există mult mai mulţi bărbaţi în
căutare de mentori, decât cei care sunt dispuşi să slujească ei înşişi ca
mentori. Prin urmare, Partea întâi se adresează acestui grup majoritar
de viitori protejaţi. Vom descrie aici beneficiile de a avea un mentor,
cum puteţi găsi un astfel de îndrumător, cum puteţi pune relaţia în
mişcare şi cum să profitaţi din plin de pe urma acestei interacţiuni.

Partea a doua abordează aceeaşi relaţie din punctul de vedere al
mentorului. În anumite privinţe, mentorul este punctul cheie al relaţiei.
Astfel că vom explica ce este şi ce face un mentor, provocându-i mai
apoi pe bărbaţi să-şi asume acest rol. Precum în Partea întâi, vorbim
despre punerea bazelor relaţiilor de mentorat, dar cel mai mult timp îl
vom petrece în a vedea cum pot mentorii să-şi „structureze“ timpul cu
protejaţii pentru a atinge un maxim de creştere şi de profit.

Puteţi începe prin a citi partea cărţii care vi se pare cea mai utilă
pentru nevoile dumneavoastră imediate. Totuşi, este important să
lecturaţi şi cealaltă parte a cărţii, pentru a preţui şi celălalt aspect al
relaţiei. Să nu neglijaţi nici „Planul de acţiune“ din continuarea textului
principal. Pregătit de Jim Bell, un prieten bun de la Moody Press, acest
ghid vă va ajuta să vă autoevaluaţi şi să vă atingeţi obiectivele în ceea
ce priveşte dezvoltarea unei relaţii de mentorat.

În După cum fierul ascute fierul, am încercat să accentuăm mai
degrabă partea practică decât cea teoretică, să răspundem la întrebarea
„Cum?“ mai degrabă decât la întrebarea „De ce?“. Aceasta deoarece
obiectivul nostru în scrierea cărţii, care e doar un abecedar al
subiectului, este de a-i implica pe bărbaţi în procesul de mentorat. Scopul
nostru este acela de a vedea sute, chiar mii de cititori dezvoltând relaţii
de mentorat, ca rezultat al citirii acestui material. Recunoaştem că baza
teoretică şi cercetarea empirică asociate mentoratului sunt importante,
începând chiar să lucrăm la o altă lucrare ce va avea în vedere câteva
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dintre aceste aspecte. Aici însă, scopul nostru este de a-i implica pe
bărbaţi în relaţii vitale unii cu alţii.

Iată aşadar, că am ajuns la un alt aspect al lucrării: După cum fierul
ascute fierul se adresează îndeosebi bărbaţilor. Aceasta în mare parte
datorită intenţiei noastre de a ne conforma programului conferinţelor
„Promise Keepers“ din 1995 dedicate nevoilor şi problemelor bărbaţilor.
Desigur, mentoratul este un proces de care femeile pot beneficia la fel
de bine precum bărbaţii, aşa încât prin direcţionarea discuţiei înspre
bărbaţi nu intenţionăm să le excludem pe femei. Toate conceptele şi
principiile prezentate aici se aplică probabil în mod egal atât femeilor
cât şi bărbaţilor şi, exceptând anumite cazuri specifice, cititoarele pot
foarte bine înlocui cuvintele „bărbat“ sau „bărbaţi“ cu „femeie“
respectiv „femei“, fără a schimba esenţa a ceea ce dorim să comunicăm.
(Următoarea carte despre mentorat va dezbate chestiunile legate de
acest subiect atât din perspectiva femeilor cât şi din cea a bărbaţilor.)

Unii dintre cititori – în mod special cei care sunt creştini de ceva
timp – ar putea crede că „mentoratul“ este doar un cuvânt extravagant
pentru ucenicie. Nu încape îndoială că cele două concepte sunt
înrudite şi întrucâtva întrepătrunse. Nu au însă aceeaşi semnificaţie
(vezi p. 184). Mentoratul nu se limitează la viaţa spirituală a unei
persoane: rugăciune, citirea Bibliei, implicare în biserică şi alte activităţi
religioase. După cum vom vedea, influenţa mentorilor tinde să afecteze
domenii ale vieţii ce trec dincolo de chestiuni personale şi religioase.

Pentru a face acest material cât mai accesibil cu putinţă, am inclus
numeroase ilustraţii din viaţa unor oameni. Cele mai multe dintre
aceste istorisiri provin din literatura mentoratului şi din experienţa
personală. În câteva cazuri am schimbat numele şi circumstanţele
pentru a proteja identitatea persoanelor implicate.

Ca un ultim aspect, de acum înainte veţi observa că naraţiunea e
făcută la persoana întâi singular. Vocea pe care o auziţi este cea a lui
Howard. Aceasta deoarece este mult mai uşor să scrii la singular decât
la plural, şi pentru că Howard predă şi practică acest subiect de mai
bine de 45 de ani. Reţineţi însă, că sunt doi autori (care întâmplător
sunt tată şi fiu) şi care conlucrează pentru a vă convinge să aderaţi la
credinţa pe care o împărtăşesc cu privire la valoarile mentoratului.
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Să începem cu o întrebare: Cine
sunt oamenii care v-au ajutat să
deveniţi ceea ce sunteţi astăzi? Mă
refer la acei oameni care v-au
marcat, care au avut un impact
semnificativ, care au lăsat o
amprentă de durată asupra vieţii
dumneavoastră. Acele persoane
care în momente critice, v-au
redirecţionat viaţa în aşa fel, încât
astăzi, uitându-vă în urmă, să spuneţi: „Niciodată nu aş fi ajuns să fiu
ceea ce sunt dacă nu ar fi existat influenţa acelei persoane“. 

Evident, cel mai probabil ne vom gândi mai întâi la unul sau la
ambii părinţi. S-ar putea să fi fost binecuvântat cu un tată care în mod
consecvent v-a călăuzit prin cuvinte înţelepte şi a modelat în
dumneavoastră calităţile dragostei şi ale spiritului de sacrificiu. Poate că
mama a fost cea care v-a pregătit terenul, răspunzând loviturilor
puternice cu o credinţă şi un caracter şi mai puternic. 

Mă gândesc însă în primul rând la persoane din afara familiei: un
profesor, un pastor de tineret, un vecin, un om din propria biserică,
persoane care au fost foarte puţin interesate, sau chiar deloc, de
bunăstarea dumneavoastră, dar care, cu toate acestea, v-au invitat să
faceţi parte din viaţa lor în aşa fel încât v-au marcat viaţa pentru
totdeauna.

Dacă aţi cunoscut o persoană care se potriveşte acestei descrieri,
cunoaşteţi din experienţă proprie ce diferenţă profundă şi de durată
poate face o astfel de relaţie. Dacă nu, vă asigur că beneficiile sunt de
netăgăduit (după cum vom vedea în cele ce urmează).

Cât despre viaţa mea, îmi aduc aminte de câteva figuri influente care
au fost folosite în mod strategic de Dumnezeu pentru a-mi schimba
cursul vieţii. Prima astfel de persoană a fost Walt. Dacă nu ar fi fost Walt,
mă îndoiesc că aş fi ajuns vreodată un urmaş al lui Isus Cristos.
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Provin dintr-o familie destrămată. Părinţii mei s-au despărţit înainte
de a mă naşte şi nici unul dintre ei nu a dat prea multă atenţie stării
mele spirituale. Ca s-o spun pe şleau, aş fi putut să trăiesc, să mor şi să
ajung în iad fără ca cineva să se intereseze de soarta mea.

Lui Walt însă i-a păsat. Era membrul unei mici biserici din cartierul
meu, care a manifestat pasiunea de a influenţa comunitatea pentru
Cristos.

„CE-AI ZICE SĂ NE JUCĂM ÎMPREUNĂ?“
Lui Walt îi plăcea să atragă copii de 9-10 ani înspre învăţăturile

Evangheliei. Nu voi uita niciodată acea dimineaţă de sâmbătă în care
l-am cunoscut. Eram întins pe un trotuar din Philadelphia, jucând
Marbles. Deodată cineva a apărut lângă mine. Am privit în sus şi am
văzut un tip uriaş înălţându-se alături. L-am măsurat cu privirea: avea
către doi metri. Am rămas cu gura căscată. 

– Băiete, ce-ai zice să vii la Şcoala Duminicală? m-a întrebat.
Era o întrebare total nepotrivită. Pentru mintea mea, tot ce avea

legătură cu cuvântul „şcoală“ îmi dădea fiori. Aşa că am clătinat din cap
în semn că nu.

Walt însă, de-abia se încălzise. 
– Ce-ai zice să ne jucăm împreună? m-a întrebat el aşezându-se pe

vine.
Acum vorbea pe limba mea.
– Sigur! am răspuns eu şi am pregătit repede jocul. Fiind cel mai

bun jucător de Marbles din partea locului am fost chiar convins că l-aş
putea bate cu ochii închişi pe noul meu adversar.

Mă credeţi sau nu, a câştigat fiecare partidă! De fapt, a capturat fiecare
bilă pe care o aveam. Mi-a capturat şi inima între timp. Poate că
pierdusem o partidă şi o parte din mândria mea în ziua aceea, dar am
câştigat ceva infinit mai preţios – prietenia unui om pentru care
contam. Un om mare, un om mai în vârstă, un om care realmente s-a
coborât la nivelul meu, îngenunchind să joace o partidă de Marbles.
Din acel moment, unde se ducea Walt, mă duceam şi eu.

DOCTORAT ÎN ATENŢIE
Walt s-a impus în viaţă mea, în decursul anilor ce au urmat, într-un

mod care m-a marcat pentru totdeauna. Obişnuia să ne ducă, pe mine
şi pe ceilalţi băieţi din grupa lui de Şcoală Duminicală, în expediţii.



N-am să uit niciodată acele vremuri. Avea probleme cu inima şi sunt
sigur că nu i-am făcut deloc bine alergâdu-l prin păduri aşa cum
obişnuiam. Nu părea însă să-l deranjeze, pentru că îi păsa de noi. De
fapt, el a fost probabil prima persoană care mi-a arătat o dragoste
necondiţionată. 

A fost, de asemenea, un model de credincioşie. Nu-mi amintesc să
fi venit vreodată la Şcoala Duminicală nepregătit. Nu era el cel mai
strălucit învăţător din lume; de fapt, nu prea avea pregătire în sensul
acesta. În plan profesional era comerciant de unelte. Era însă sincer şi
creativ pe deasupra. A găsit modalităţi de a ne implica, pe noi băieţii,
în procesul de învăţare: o abordare care a contribuit definitiv la
propriul meu stil de predare.

Prin toate aceste lucruri, Walt l-a întrupat pe Cristos pentru mine. Şi
nu doar pentru mine, ci şi pentru alţi 13 băieţi din cartierul meu, nouă
dintre ei provenind, de asemenea, din familii destrămate. În mod
remarcabil, 11 dintre noi am urmat o carieră ca lucrători creştini –
destul de ironic având în vedere că Walt a terminat doar şase clase. E
un fapt care ne arată că un om nu are nevoie de diplome pentru ca
Dumnezeu să-l folosească pentru modelarea unui alt om.

PREDICATORUL ŞI PROTEJATUL SĂU
Pe de altă parte, Dumnezeu înzestrează oamenii cu un anume har,

astfel încât ori de câte ori aceştia îşi deschid gura, o altă persoană
undeva pare să profite de pe urma acestui lucru. Donald Grey
Barnhouse a avut o astfel de influenţă asupra mea, mai ales în perioada
în care abia îmi începusem meseria. 

Dr. Barnhouse a fost timp de mai mulţi ani pastor al Tenth
Presbyterian Church din Philadelphia. A fost un predicator extraordinar
şi un profund interpret al Scripturii. Deseori spunea că „mărimea
Dumnezeului tău determină mărimea credinţei tale“. El însuşi avea o
imagine măreaţă despre Dumnezeu iar din punctul meu de vedere,
avea şi o credinţă imensă. Poate că aceasta este cea mai mare moştenire
pe care mi-a lăsat-o: viziunea lui grandioasă asupra Mântuitorului.

M-a învăţat, de asemenea, importanţa comunicării clare. Era un
maestru al ilustraţiilor, capabil să facă cele mai uimitoare analogii
folosindu-se de cele mai obişnuite experienţe zilnice, pentru a zugrăvi
cele mai adânci adevăruri spirituale. Tânjeam să fac acest lucru la fel de
bine ca şi el. Prin urmare, într-o zi l-am rugat să-mi arate şi mie cum se
face. Răspunsul lui a fost concis: 
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