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Î

i puteþi gãsi pe toate coridoarele liceelor din America ºi nu numai:
metaliºti, obsedaþi de maºini ºi tocilari. Bineînþeles, pot interveni
variante de denumire, în funcþie de zonã (unul este argoul din Los
Angeles, altul cel din Des Moines), dar ideea este aceeaºi.
Întotdeauna existã gaºca cea bunã ºi gaºca cea rea, iar tu trebuie sã
fii atent sã nu fii bãgat în aceeaºi oalã cu papagalii.
Urmãtoarele scurte referinþe despre pomenitele categorii te vor
ajuta sã distingi mai bine între gaºca bunã ºi gaºca rea:
Tocilari, blegi, papagali ºi fandosiþi: Poartã haine complet
aiurea, lipite de corp (eventual combinaþii de carouri cu dungi).
Bãieþii au cravatã sau papion ºi pantaloni mai scurþi cu trei-patru
degete. La buzunare au cusute întãrituri de protecþie ºi chiar le
plac matematica ºi ºtiinþele exacte.
Capete rase, rockeri ºi metaliºti: Reprezintã aripa durã.
Fascinaþi de arme grele de foc. De-abia aºteaptã un nou rãzboi. Au
vãzut de nenumãrate ori filme ca Terminator sau Combat.
Obsedaþi de maºini, mecanici, vitezomani: Întotdeauna când
se referã la o maºinã folosesc apelativul, fetiþa asta. De exemplu:
Fetiþa asta prinde suta în opt secunde. Vorbesc mereu în cifre
(Ce vorbeºti? Fetiþa asta are 454 de cãluþi sub cãciuliþã).
Sportivi: Sportivul standard îþi face piruete pe teren, memoreazã
cãrþoaie despre sport ºi îþi citeazã statistici ca un computer. Cum lai scos de pe teren îþi dovedeºte cã e inteligent cam ca ºi clanþa de
la uºã.
Bineînþeles cã mai sunt mulþi care pot fi clasificaþi: Cei cu capul
în nori, fraierii, mincinoºii patentaþi, sâcâitorii care dau mereu citate
din Biblie, toxicomanii. Problema este cã existã anumiþi tipi cu care
îþi poþi permite sã fii vãzut ºi existã alþii cu care nu se face sã fii
prins nici mort! ªi iatã ºi motivul: dacã de exemplu, eºti prieten cu
un tocilar, mai devreme sau mai târziu ceva din tocilãria lui te
va molipsi ºi pe tine, sau cel puþin, vor fi unii care te vor asocia cu
respectiva categorie. ªi nu cred cã-þi doreºti chestia asta, nu-i aºa?
Isus a avut ºi El problema aceasta. Era un rabbi, un învãþãtor; ºi
categoric existau anumiþi oameni cu care era asociat un astfel de
rabbi ºi de obicei aici erau incluºi învãþãtori sau oameni extrem
de religioºi. Fariseii, de exemplu, stabileau linii foarte clare de
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demarcaþie între mulþimea bunã ºi cea rea, însã Isus a spart aceste
reguli, în primul rând fiindcã s-a situat de partea mulþimii greºite.
A stat la masã cu vameºii, i-a atins pe leproºi ºi a stat de vorbã cu o
femeie samariteancã (o dublã greºealã).
Ca urmare, a fost ridiculizat ºi criticat. A arãtat o asemenea
desconsiderare faþã de farisei, încât a ajuns sã fie numit, om
mâncãcios ºi bãutor de vin, un prieten al vameºilor ºi al pãcãtoºilor
(Luca 7:34).
Isus nu a fost câtuºi de puþin atins de batjocura lor, ba, pânã la
urmã, s-a dovedit chiar cã mulþi dintre cei mai buni prieteni ai Sãi
fãceau parte tocmai din gaºca cea rea. Matei, un vameº dispreþuit
de toþi, a fost printre cei doisprezece ucenici. Cerºetorul orb pe
care l-a vindecat Isus a stat ferm în faþa fariseilor ºi l-a mãrturisit
pe Isus, iar Maria Magdalena din care Mântuitorul a scos ºapte
demoni, a fãcut parte dintre cei care nu s-au îndepãrtat de El în
timpul crucificãrii.
Cine ºtie? Poate cã printre tocilarii, metaliºtii ºi obsedaþii de
maºini, existã un prieten care aºteaptã sã fie descoperit. Cu
siguranþã cã o relaþie cu un astfel de coleg are un preþ, dar ºi o
rãsplatã.
Sã nu uitãm cuvintele lui Isus: V-am numit prieteni... Nu voi
m-aþi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi; ºi v-am rânduit ca sã
mergeþi ºi sã aduceþi roadã, ºi roada voastrã sã rãmânã, pentru cã
orice veþi cere de la Tatãl, în Numele Meu, sã vã dea. Vã poruncesc
aceste lucruri, ca sã vã iubiþi unii pe alþii (Ioan 15:15b  17).
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Temã de casã
Înfruntã prejudecata fariseismului, rezolvând cele de mai jos:
Evanghelia ni-l prezintã pe Isus ca pe un musafir dispus sã ia
parte la cine ºi ospeþe. Citeºte pasajele urmãtoare din Scripturã ºi
observã ce categorii de oameni se numãrau printre prietenii Lui:
Matei 9:913
Marcu 14:3
Luca 7:36
Citeºte Luca 19:110. Deºi Isus nu s-a ferit de vameºi ºi de
pãcãtoºi, totuºi nu a ajuns sã se comporte asemenea lor. Cine
influenþeazã pe cine în întâlnirea lui Isus cu Zaheu? Ce aplicaþii
practice desprinzi din exemplul respectiv pentru viaþa ta personalã?

