Bãieþii, ca bãieþii

137

34
Bãieþii, ca bãieþii
AM MARCAT!

Despre prejudecata bãrbãþiei obligatorii
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Nu-þi lãsa creierul la intrare!

ã ºtiþi de la mine, discuþiile dintre bãieþii de liceu într-un vestiar
dupã ora de sport, nu fac parte din genul de dialog pe care
urechile mamei tale ar vrea sã-l audã.
Jock te frige cu prosopul ud. Hei, Dan, bãtrâne! Ia zi cum a
mers întâlnirea de vineri seara cu Andreea?
Tipul de lângã tine îþi trage amical un cot în coaste: Ai dat
lovitura?
Altcineva zice, Ia zi, e fierbinte?
Þi-a pregãtit micul dejun dimineaþa?
Toate acestea sunt urmate de chicoteli, gesturi aluzive, semne
conspirative din ochi ºi interpelãri tipice unui om de grotã, de
genul: Uau!, Mamã, mamã! ºi Meserie!
O grãmadã de bãieþi cunosc presiunea creatã de o asemenea
situaþie tipicã de vestiar. Chiar dacã nu o spui pe faþã, trebuie cel
puþin sã dai impresia cã ai marcat, cã ai fãcut-o, ce mai, cã ai
fãcut sex. Dacã nu reuºeºti sã convingi, eºti un papagal ºi jumãtate.
Sexul este un ritual de trecere. Nu eºti bãrbat pânã nu ai fãcut sex.
Acesta este un mit, o minciunã a diavolului.
Am spus aceste lucruri de nenumãrate ori în campania mea
intitulatã De ce sã aºtepþi?: Ce legãturã existã între a face sex ºi
a te numi bãrbat? Un puºti de doiºpe ani poate face sex!, le
spuneam tinerilor, însã trebuie sã fii bãrbat sã poþi spune nu.
Am continuat afirmând cã îþi trebuie multã îndrãznealã sã pui
punctul pe i ºi sã spui: Uite, chiar acum nu doresc sã-mi complic
viaþa din punct de vedere sexual. Virginitatea este ceva de care
trebuie sã te mândreºti, nu ceva de care sã-þi fie ruºine!
A face sex este destul de uºor. Nu este nevoie de prea multã
maturitate ºi de tãrie de caracter, însã nu e uºor sã te ridici singur
în faþa mulþimii ºi sã-i încalci regulile. Acest lucru cere multã putere,
caracter ºi tãrie.
Poate nu þi-ai dat seama, dar ºi Biblia înregistreazã câteva ispite
ºi pãcate destul de îndrãzneþe pe tema sexului iar una dintre acestea
îl are ca protagonist pe Iosif.
Iosif a lucrat pentru o persoanã oficialã din Egipt, un om pe
nume Potifar. Biblia spune fãrã ocoliºuri: Iosif era frumos la staturã
ºi plãcut la chip. Dupã câtãva vreme, s-a întâmplat cã nevasta
stãpânului sãu a pus ochii pe Iosif ºi a zis: Culcã-te cu mine!
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Iosif s-ar fi putut lãsa cu uºurinþã sedus ca apoi sã umble þanþoº
prin vestiar, bãtându-se în piept cu noua lui cucerire! A avut o
ºansã extraordinarã de-a fi bãrbat.
Însã el n-a voit, spune Biblia ºi a refuzat nu doar o singurã
datã. Ca rezultat al multelor avansuri refuzate, a ajuns în temniþã,
dar a dat dovadã de caracter, tãrie ºi stãpânire de sine. Abia atunci
s-a dovedit a fi un bãrbat adevãrat.
Trebuie sã fii un adevãrat bãrbat ca sã reziºti presiunii vestiarului
cu bãieþi. Trebuie sã fii un bãrbat adevãrat ca sã-þi urmezi vocea
conºtiinþei ºi sã refuzi alinierea la marea massã. Trebuie sã fii bãrbat
sã ºtii sã spui nu.

Temã de casã
Înfruntã prejudecata bãrbãþiei obligatorii, gãsind rãsunsuri
corecte la urmãtoarele întrebãri:
Citeºte Geneza 39:19. Iosif a avut ocazia sã se culce cu nevasta
lui Potifar. Care a fost reacþia lui (versetul 8)? A oferit ºi douã motive
pentru decizia luatã (versetele 89). Care sunt acestea?
Citeºte Geneza 39:10. Cât de des a trebuit Iosif sã facã faþã ispitei
(versetul 10)? Cum a încercat sã evite ispita (versetul 10)?
Citeºte Geneza 39:1123. Când s-a gãsit din nou singur cu
nevasta lui Potifar ºi a fost ispitit încã o datã, cum a reacþionat Iosif
(versetul 12)? Iosif a ajuns sã fie pedepsit pentru virtutea sa, însã
ce fel de binecuvântarea a venit asupra sa tocmai datoritã refuzului
de a pãcãtui înaintea lui Dumnezeu (versetele 2030)?

