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Agentul de circulaþie

Despre prejudecata creatã
de mitul egoismului
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Dobitocule! Nu mã intereseazã cum faci, dar îmi aduci hãrþile
ºi planurile ACUM!�

Rachel Townsend trânti receptorul în furcã ºi îºi chemã secretara.
Tapiþeria din pluº ºi pereþii din lemn de mahon din biroul ei erau
mãrturia unei cariere pline de succes. Cartea ce se afla pe colþul
biroului reflecta un anumit tip de atitudine în faþa vieþii: Cum sã fii
în top. Rachel ajunsese rapid în fruntea ierarhiei din respectiva
companie promovându-ºi mereu propriile interese ºi dând din
coate în stânga ºi dreapta, fãrã sã-i pese de cei din jur. Nu se simþea
deloc jenatã de faptul cã a trebuit sã �calce în picioare� mulþi colegi
pentru a dobândi o poziþie confortabilã în ierarhie. Nu suferea de
modestie ºi se mândrea în secret cu propriile realizãri.

Secretara intrã timidã în birou iar Rachel o luã imediat în primire,
dându-i o groazã de ordine.

�Bagã-l înãuntru pe cretinul ãla de Patterson ºi spune-i la Alison
sã lase baltã tot ce lucreazã în momentul de faþã ºi sã se apuce de
fiºierele mele.�

Brusc se opri. Ceva din privirea secretarei o fãcu sã înceteze cu
ordinele.

�ªtiþi, fiica dumnevoastrã�, ºopti secretara. �A sunat doamna
care vã îngrijeºte copilul. Danielle a dispãrut din curte.�

Rachel apucã telefonul. Întrebãrile þâºneau ca ºi gloanþele dintr-
o mitralierã. Trânti din nou receptorul în furcã ºi lãtrã la biata
secretarã, �Cautã-l pe fostul meu soþ ºi spune-i sã plece IMEDIAT
la îngrijitoare.�

Rachel zburã în noul BMW, turã ºi demarã în trombã. Se îndrepta
cu vitezã spre casa îngrijitoarei, claxonând, înjurând ºi depãºind
tot ce se putea depãºi. Dacã i se întâmplã ceva, mã sinucid. Dacã nu
dau de ea? Am nevoie de ajutor.

Maºina luã curba cu un scrâºnet de roþi. Oare cine o sã mã ajute?
Gândul acesta o îngrozi. Cine o sã mã ajute?

Brusc îºi dãdu seama cã n-avea la cine sã apeleze, cã nimeni n-
ar fi în stare sã o ajute, fiindcã ea a fost mereu în centrul propriului
ei univers. Am crezut cã n-o sã am niciodatã nevoie de nimeni.
Întotdeauna m-am purtat de parcã nimeni în afarã de mine nu era
important.

Aproape ajunsese. Încetini pe mãsurã ce se apropia de intersecþie
ºi-l vãzu pe bãtrânul agent de circulaþie la timp cât sã poatã frâna
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violent. Fierbea de furie ca un vulcan. Îl recunoscu din spate pe
agentul de circulaþie care îºi târºâia picioarele pe trecerea de pietoni.
Se afla de ani de zile în intersecþia respectivã, dirijând traficul,
ajutându-i pe ºcolari sã treacã strada. Întotdeauna i s-a pãrut lui
Rachel cã de-abia se mai þine pe picioare de bãtrâneþe ºi cã era un
om atât de neînsemnat. Iar acum, din cauza lui, fusese nevoitã sã
frâneze ºi sã opreascã, pierzând timp preþios. Deschise gurã sã tragã
o înjurãturã când vãzu cã în braþele lui se afla un copilaº � Danielle,
fetiþa ei!

Rachel ieºi în fugã din maºinã ºi se repezi, în plinã isterie, la
bãtrânel. Îºi luã fiica zâmbitoare din braþele lui, o strânse cu putere,
cuprinsã de un imens sentiment de mulþumire. Rachel, directoarea
unei importante companii, se simþi dintr-o datã, o fiinþã ciudat de
mãruntã.

Bãtrânul îi apãrea în schimb, ca un om foarte important.
Rachel Townsend este întruchiparea unei persoane de un egoism

exacerbat, care are impresia cã se aflã în centrul universului. Un
egoist se pune întotdeauna pe sine deasupra celorlalþi ºi îºi spune
în sinea lui: La naiba cu cei din jur. Câtã vreme am ce-mi trebuie de la
viaþã, voi fi fericit.

Dar aceastã pãrere este un mit.
Oamenii care urmeazã acest curs o pot sfârºi bogaþi sau

puternici, însã de multe ori cu preþul singurãtãþii ºi amãrãciunii.
Isus ne-a povãþuit cã fiecare dintre noi, chiar ºi cel mai

neînsemnat prunc, este extrem de important în ochii lui Dumnezeu
ºi, recunoaºterea acestei valori în cei din jurul tãu, nu va face decât
sã-þi sporeascã fericirea, nicidecum sã þi-o scadã. Isus a rostit aceastã
poruncã, �Iubeºte-l pe aproapele tãu ca pe tine însuþi�. Nu mai
puþin decât pe tine însuþi. Nu mai mult decât pe tine însuþi. �Iubeºte-
l pe aproapele tãu ca pe tine însuþi.�

Poetul Jon Donne a spus ºi el ceva despre acest subiect în
versurile sale:

Un om nu e o insulã, împrejmuitã de ape;
ci este un tãrâm din marele pãmânt,
din marele întreg...
moartea oricãrui om mã scade,
fiindcã sunt o fãrâmã a omenirii;
ºi de aceea, nu încerca sã afli pentru cine bat clopotele;
bat pentru tine.
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Dumnezeu nu te-a destinat sã fii în centrul universului, dar vrea
ca El sã domneascã în miezul vieþii tale.

Temã de casã

Înfruntã acest mit al egoismului, rezolvând cele de mai jos:

Fiecare din pasajele din Scripturã notate mai jos ne prezintã un
caz de egoism. Pune douã întrebãri fiecãrui caz: Cine este egoistul
sau cine sunt, dacã e vorba de mai mulþi? Ce s-a ales de ei?

2 Samuel 15:1�12; 18:17

1 Împãraþi 1:5�6, 42�53

Isaia 14:3�4, 12�15

Matei 20:20�28


