Patru căi prin care so ţii î i pot răni so iile şi riscă să- i omoare c ăsniciile

1. Pornografia
Probabil că nu există un mod mai sigur prin care să- i faci so ţia s ă se simt ă trădat ă şi
folosită, decât făcându-ţi un obicei din pornografie. Desigur, adulterul implic ă toate aceste
lucruri, dar pornografia este, de asemenea, adulter. Pornografia este otrav ă. Nu po i spune
că este inofensivă sau inocentă sau distractivă. Este prostitu ie cu împuternicire. Apropo,
întotdeauna m-am întrebat care este diferență între o prostituat ă şi un star porno. La prima
plăte ti pentru sex, la a doua plăte ti pentru sex. Singura diferen ă const ă în cine pl ăte te
şi cât. Acelaşi lucru poate fi spus şi despre Johns. Un bărbat care se uit ă la pornografie
plăte te să fie satisfăcut de o tânără fată (probabil abuzată şi drogat ă). Fie c ă pl ăte te un
abonament, fie că plăte te la fiecare click, pl ăte te. Un b ărbat cu o prostituat ă într-un
motel, de asemenea, plăteşte pentru a fi satisfăcut, doar c ă într-un mod mai direct. Într-un
fel, ai putea spune că prostituata şi Johns sunt cel pu in cinsti i unul cu cel ălalt, în leg ătur ă
cu ce fac. Starul porno şi privitorul se ascund în spatele ecranului şi în fa ţa camerei, dar e
acela și lucru.
Sunt o mulțime de motive s ă ur ăști pornografia, dar unul dintre ele are leg ătur ă cu câte
deziluzii creează. Mulţi bărba i însura i insistă că nu-i nimic rău în asta, dar m ă îndoiesc c ă
vor spune că nu e nimic rău în a sta în aceea i camer ă, ca femeie, şi privind-o cum face
sex. Poate merg chiar la cluburi de striptease şi probabil admit c ă nu e un loc potrivit
pentru bărba ii însura i. Chiar dacă o fac sau nu, ei admit c ă nu ar trebui s ă aib ă vreun fel
de contact cu alte femei. Totu și, petrec ore urmărind materiale pornografice pe laptop şi
susțin c ă este substanțial diferit de toate celelalte lucruri… Cum este diferit? Pentru c ă
este o fantezie? Nu, nu este. Este real. Se întâmplă. Se întâmpl ă pur şi simplu. Este un
lucru facilitat de modemuri şi internet şi se întâmplă.
Aceasta mă duce cu gândul la altă discu ie. Să stai şi să prive ti la TV sau s ă faci ceva pe
calculator este un lucru atât de pasiv şi lipsit de efort, încât noi credem c ă nu conteaz ă.
Uitaţi-vă la to i trolii ciberneticii care postează tot felul de lucruri vicioase şi pline de ur ă pe
YouTube în secțiunea de comentarii, dar nu ar sufla o vorb ă despre asta în viață real ă. Ei
cred, probabil incon știent, că internetul este un pustiu al moralită ii. Ei realizează că ceea
ce spun sau fac, nu are acela și impact asupra lui sau a celorlal i, în aceea și măsură ca în
lumea reală. Nu există niciun temei pentru ra ionamentul lor. Nu are niciun sens, totu i noi
toți ne p ăc ălim singuri dintr-un motiv sau altul. Cu toate acestea, în ciuda tuturor
minciunilor pe care ni le spunem, o femeie care descoper ă pornografie în calculatorul
soțului său, se va simți ca o femeie care tocmai a aflat c ă soțul sau are o aventur ă. Ş i acel
sentiment va fi înrăută it de faptul că so ul va spune c ă nu e mare lucru şi mul ţi îi vor
împărtă i părerea.

Asta nu este nimic pe lângă ce ne face pornografia nou ă ca b ărba i. Devine o dependen ţă
ca oricare alta. Ne limitează. Ne izgone te din familiile noastre, de lâng ă so iile noastre, de
lângă Dumnezeu. Ne face mincino i şi ipocri i. Cred c ă orice constrângere de acest gen a
bărba ilor vine la pachet cu un uria sentiment de vinov ă ie, mai ales în cazul b ărba ilor cu
fiice. Poate suna ca un cli șeu să spui că „este fiica cuiva”, dar ea CHIAR este fiica cuiva şi
asta înseamnă ceva. Îmi vine să mă ascund când mă gândesc la al ţi ta ţi care se uit ă la
materiale pornografice cu femei de aceea și vârstă ca propriile fiice. Este pervers şi
dezgustător. Ace ti oameni nu sunt oameni răi, dar fac un lucru rău – un lucru care, pentru
a fi şi mai rău, a fost catalogat a fiind ceva inocent şi distractiv.
Categoric nu este u șor să fii un om virtuos. Peste tot pe unde ne uităm sunt cuvinte şi
imagini care încearcă să ne distragă aten ia şi să ne ducă într-o spiral ă a dorin ei şi
lăcomiei sexuale. Nici măcar nu mai po i să cite ti o t ire pe facebook f ăr ă s ă vezi reclame
cu tentă sexuală. Se pare că întreaga lume vrea să ne exploateze sl ăbiciunile. Este u or
să intri în această lume, dar noi trebuie să luptăm contra ei. Ne datoram asta nou ă, dar,
mai important, datorăm asta so iilor noastre. Pornografia înseamn ă adulter. Pornografia va
face din mariajul tău o epavă. Garantat.
2. Lenea
Întotdeauna am spus că este un mare beneficiu ca b ărba ii s ă tr ăiasc ă câ iva ani pe
picioarele lor înainte să se căsătorească. Pe picioarele lor, singuri, nu pe picioarele lor cu
colega de cameră din cămin, sau pe picioarele lor cu iubitele. Pe picioarele lor singuri,
plătind toate facturile, alergând după toate comisioanele, având grij ă de ei în i i şi de
afacerea lor, fără nici un ajutor de la mamă sau tată. Am făcut asta 5 ani înainte s ă-mi
cunosc soţia şi încă mai cred că a fost una dintre cele mai valoroase perioade a vie ii
mele.
Acestea fiind spuse, sunt totu și câteva capcane. Una dintre ele, cel pu in pentru mine, era
că îmi plăcea traiul de burlac. Am învă at să ra ionalizez lucrurile. Am înv ă at scurt ăturile.
Am învă at să trăiesc relativ în dezordine şi mizerie, pentru că….hei!…sunt doar eu şi
prietenul imaginar aici, iar lui nu-i pasă de mizerie. Pe parcurs, ca orice burlac care se
respectă, am început să folosesc farfurii şi tacâmuri de unic ă folosin ă, pentru a nu sp ăla
vase. A trebuit să cumpăr pachete noi de şosete, pentru a nu merge la sp ăl ătorie. Dac ă
ceva se strica, pur şi simplu încetam să-l mai folosesc şi problema era rezolvat ă. M ă
obi șnuisem să fiu lene ș. Apoi, m-am căsătorit.
Încerc să mă lupt cu îndemnul la leneveală, dar e greu. Mai “fac câte ceva pe lâng ă cas ă”,
dar probabil că este simptomatic tocmai faptul că simt nevoia să trec şi asta pe r ăboj de
parcă ar fi cine ştie ce.
Sunt la fel de responsabil pentru vasele murdare cum este şi so ţia mea, sunt la fel de
capabil să schimb un scutec cum este şi ea şi nu stă nimic scris pe cer cum c ă doar ea ar
trebui să aspire covorul. A a că, atunci când nu fac aceste lucruri transmit un mesaj c ă îmi
este permis doar să verific aceste lucruri şi să intru dintr-un fel de stare vegetativ ă, în timp
ce ea continuă să muncească până termină treaba.
Familiile necesită efort şi când eu refuz să-l ofer este ca şi cum refuz s ă fac parte din
familie. Are sens ca soțiile noastre s ă se supere pentru o astfel de atitudine. Are sens ca
un lucru „atât de mic” precum „a nu ajuta împrejurul casei” s ă- i distrug ă mariajul. Îl
distruge pentru că noi nu participăm la el. Nu avem niciun drept s ă fim so i lene şi. Familia
înseamnă muncă şi este de datoria noastră să o facem fără să ne plângem.
3. Indiferenţa
Presupun că toate aceste lucruri sunt strâns legate între ele. B ărbatul lene este ca şi cel
indiferent, dar nu neapărat. El ar puterea depune mari eforturi pentru a face treburi şi a
păstra totul în ordine, dar pe de altă parte, să fie apatic când vine vorba de bun ăstarea
emoțional ă ş i spiritual ă a familiei. Chiar aud c ă, în ciuda p ărerilor majorit ății, acel tip de
bărbat este considerat lider în casă. Nu putem sta cu mâinile în sân, l ăsând lucrurile în
voia lor şi lăsând so iile să umple acest gol. So ţiile care, indiferent de cât de feministe sau

evoluate se consideră, nu vor un bărbat cu un astfel de obicei. Nicio femeie.
Învă mult despre ce înseamnă să fiu eu lider pentru familia mea. Înv ă despre asta, de
obicei pe calea cea grea. Cred că, atunci când eram tân ăr, e posibil s ă fi fost un timp – în
ciuda exemplului bun care era tatăl meu – când credeam în „oportunitatea de a fi b ărbat”
într-un fel arogant. Este tentant să prive ti astfel, în special înainte s ă ne c ăs ătorim şi s ă
avem copii şi să sim im responsabilitatea dezvoltării lor fizice şi emo ţionale, ca şi Hristos,
cărându-şi Crucea Sa sus pe munte.
Ceea ce am ajuns să înţeleg este că, a fi cap de familie este o responsabilitate şi nu un
drept. Este ceea ce trebuie să facem, cu smerenie şi cu dragoste, ca ni şte servitori, nu ca
nişte împăraţi. Am înţeles de ce bărbaţii aleg să paseze responsabilitatea so ţiei şi chiar
copiilor şi de ce această alegere este devastatoare. Dar am înv ăţat, de asemenea, bucuria
rolului de cap de familie, chiar dacă nu e perfect, şi s ă accept menirea pe care to ţi so ţii şi
taţii o au.
Adevărul este că îi fac întotdeauna griji pentru familia mea. Mă gândesc cum s ă-i v ăd
fericiţi, cu un acoperiş deasupra capului şi în confortul; îmi fac griji pentru îns ăn ăto şirea lor,
îmi fac griji pentru fericirea lor, pentru siguran ţa lor. M ă gândesc s ă nu-i dezam ăgesc, s ă
nu eşuez în faţa lor şi să nu scap frâiele într-un moment important. Aceste st ări de
anxietate pot fi sufocante şi copleşitoare şi uneori simt c ă nu e deloc dr ăgu ţ s ă fiu ceea ce
sunt de fapt; e ca şi cum nu aş fi calificat să fiu un lider pentru nimic, cu atât mai pu ţin
pentru familie; dar Dumnezeu ştie că am dreptate: nu sunt calificat. Nu am ceea ce îi
trebuie unui lider. Dar, dacă voi încerca să fiu cel mai bun soţ şi tat ă doar prin for ţele mele,
voi eşua. Este un noroc că nu fac asta de unul singur – Dumnezeu este aici. El este
adevăratul lider şi în final singura mea slujb ă este s ă m ă îndrept c ătre El.
Aşa că, în îngrijorările mele, ştiu că El este Răspunsul. Şi dacă vreodat ă voi înceta s ă-L
mai caut, în mijlocul la toate, dacă voi deveni apatic şi ignorant, sigur îmi voi dezam ăgi
soţia şi căsnicia noastră va fi la ananghie.
4. Imaturitatea
Trebuie spus că so iile noastre s-au măritat cu adul i (cel pu in teoretic), iar adul ii ar trebui
să- i calculeze timpul pe care îl petrec cu jucăriile lor. Nu sugerez c ă noi, so ţii, nu ar trebui
să jucăm niciodată jocuri video, deşi eu rareori simt nevoia s ă o fac. Cu to ii avem hobbyuri şi activită i recreative care ne bucură şi, dacă jocurile video te distreaz ă pe tine, foarte
bine.
Dar faţă de alte modalită i de recreere, ca alergatul sau cititul, se pare c ă unii b ărba i se
pierd în jocurile lor cu orele, în fiecare zi. Jocurile video au capacitatea de a ţine b ărba ii în
fata calculatoarelor şi a înghi i mult timp şi energie.
Sunt multe soţii aici – şi ştiu asta pentru că am auzit-o de la multe dintre ele – care se simt
mizerabil deoarece soțul vine acas ă de la serviciu, deschide XBox-ul sau orice altceva cu
care se mai joacă lumea acum şi stă la joc 7 sau 8 ore, ridicându-se doar ca s ă cineze şi,
în final, să se culce, doar ca să o ia de la capăt a doua zi. Poate c ă e un pic cam mult s ă
numim acest lucru imaturitate, dar sigur are o leg ătur ă cu asta.
Un copil poate fi dominat de dorința de a se juca cu juc ăriile, dar noi, ca b ărbați, trebuie s ă
ne privim interesele în sens mai profund. Gusturile noastre ar trebui s ă se maturizeze
odată cu noi. Este corect faţă de so iile noastre să le punem în situa ia în care so ţii lor sunt
la fel de obsedați de juc ării ca şi copiii lor? Cum ar trebui ea s ă simt ă dorință pentru un
bărbat care o ignoră în favoarea televizorului sau a XBox-ului? Cum ar trebui s ă se simt ă
legată de un tip care e în clasa a 6-a şi încă nu a absolvit-o? Un lucru straniu se întâmpl ă
în cultura noastră de azi. Se pare că am decis, mă refer la genera ia mea, s ă aducem
lumea copiilor, în lumea noastră a adul ilor. De aceea, noi suntem ni şte consumatori
puternici de jocuri video, cărţi comice, desene animate şi filme cu supereroi a a cum era în
1994. Nu e ca şi cum ar trebui să respingem aceste lucruri întru totul, dar, cu vârsta, ar
trebuim să avem o anumită perspectivă şi aceasta ar trebui să ne ajute s ă împingem
aceste lucruri într-un colţ din via ă noastră.

Este ceva cu care ar trebui să vă răsfă a i din când în când, ca o metod ă de evadare, dar
nu ca stil de viață. Nu trebuie s ă fie ceva cople șitor, global, care ne consum ă şi ne
transformă în lene i sau adolescen i mult prea mari.
Dacă vre i dovezi a ceea ce spun, uitaţi-vă la reac ia unora. Ţine ţi minte: tot ceea ce am
vrut să spun este că adul ii nu ar trebui să fie a a obseda i de juc ării, inclusiv jocuri video,
pentru că le ocupă via a.
Această declara ie este atât de adevărată şi de evidentă că nici n-ar fi nevoie s ă o
spunem. Dar, sunt unii bărba i care î i iau jocurile video atât de în serios şi sunt atât de
extaziați în faţa lor, atât de prin și în ceea ce ei numesc „cultur ă”, încât orice critic ă la
adresa jocurilor video va fi întâmpinata cu furie şi indignare. Repet, aceasta este reac ia
unui copil când îi iei jucăria. Pentru un bărbat, să reac ioneze astfel, este dezgust ător, ca
să nu spunem mai multe. Dar se va întâmpla, pentru c ă se întâmpl ă deja. De fapt, s ă critici
jocurile video, poate fi cel mai controversat lucru pe care îl poți spune.
Spun acest lucru şi lucrurile de dinainte nu dintr-o pozi ie de superioritate, ci ca cineva
care luptă să fie un bărbat mai bun. Ştiu că neap ărat „trebuie” să fiu un b ărbat mai bun, un
soț mai bun, un p ărinte mai bun – acesta este cel mai important ţel în viaţa mea. Ca
bărbaţi, trebuie să ne ajutăm între noi în această încercare de a fi mai buni. S ă ne ajut ăm
între noi porne ște de aici, cu un pic de onestitate brută. Sunt sigur că vă regăsi i undeva în
această listă. Sunt sigur.
Dar putem mai mult. O datorăm femeilor cu care ne-am c ăs ătorit.
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