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D e ce doreºti sã te cãsãtoreºti? Care sunt visele, aºtep-
tãrile ºi speranþele tale pentru viitor? Care este rolul 
cãsãtoriei în aceste vise ºi speranþe? Cum priveºti tu 

cãsãtoria? Ce aºtepþi de la cãsãtoria ta? Rãspunsurile tale pot 
include una sau mai multe dintre urmãtoarele afirmaþii:
    „Vreau sã-mi împart viaþa cu cineva.“
    „Vreau ca cineva sã mã ajute sã fiu fericit.“
    „Vreau sã-mi petrec viaþa cu cineva pe care-l iubesc ºi care 
mã iubeºte.“
    „Nu vreau sã-mi petrec viaþa singur.“
    „Vreau sã am tot ce mi-a lipsit în propriul meu cãmin.“
    „Vreau sã-I fiu credincios lui Dumnezeu, iubind pe cine vrea 
El sã iubesc.“
    „Nu vreau sã fiu singur, mai ales atunci când voi îmbãtrâni. 
Cãsãtoria este ca o asigurare.“
    „Vreau siguranþa unei relaþii permanente.“
    Toate aceste lucruri sunt beneficii ale cãsãtoriei, dar nici unul
nu este destul de puternic ca sã stea la baza cãsãtoriei. Mulþi 
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oameni nu pot înþelege cu adevãrat la ce se angajeazã pentru 
tot restul vieþii. De aceea au parte de multe surprize ºi necazuri
care îi frustreazã pe toatã durata cãsãtoriei lor. Cãsãtoria înseam-
nã multe lucruri.

    Cãsãtoria este un dar. 
    Cãsãtoria oferã ocazia de-a învãþa sã iubeºti.
    Cãsãtoria este o cãlãtorie în care la fiecare pas trebuie sã iei
      hotãrâri ºi sã-þi asumi responsabilitatea acestor hotãrâri.
    Cãsãtoria este influenþatã mai mult de viaþa noastrã lãuntricã
      decât de manifestarea ei exterioarã.
    Cãsãtoria este adesea influenþatã de conflictele nerezolvate din 
      trecutul nostru mai mult decât ne dãm seama.
    Cãsãtoria înseamnã slujire.
    Cãsãtoria înseamnã prietenie.
    Cãsãtoria înseamnã suferinþã.
    Cãsãtoria este un proces de transformare. Este oportunitatea 
         de a fi schimbat de Dumnezeu în persoana pe care El o doreºte.
    Cãsãtoria nu este o întâmplare, ci un mod de viaþã.
    Cãsãtoria include intimitate în toate domeniile pentru a fi 
      împlinitã.

Cãsãtoria este o hotãrâre
    Aº vrea sã-þi pun o întrebare fundamentalã. Numai tu poþi 
cunoaºte adevãratul rãspuns ºi el va hotãrî dacã eºti pregãtit 
acum pentru cãsãtorie. 
    Eºti pregãtit sã iei o decizie atât de importantã? Priveºte-þi 
partenerul ºi ia-l de mânã. Eºti gata sã fii împreunã cu el în 
urmãtorii 50 de ani? Gândeºte-te la aceasta! Este important 
sã te gândeºti de douã ori înainte de a intra într-o camerã în 
care nu existã nici o ieºire. Tu nu poþi avea libertate deplinã 
ºi totodatã sã fii devotat. Nu poþi fi ºi cãsãtorit ºi necãsãtorit. 
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Devenind doi înseamnã cã nu mai este doar unul. Viaþa de cuplu
poate însemna boalã îndelungatã, poveri, pierderea slujbei, copii
handicapaþi sau orice alte surprize ale vieþii.
    Te rog sã nu te cãsãtoreºti dacã nu te poþi devota unui partener.
Cãsãtoria înseamnã un devotament necondiþionat, nu este doar 
un contract. Unii psihologi, consilieri maritali sau chiar pastori 
sugereazã faptul cã acest legãmânt al cãsãtoriei este doar un 
contract ºi mulþi oameni acceptã repede acest lucru. Dar este 
aceasta realitatea? Este cãsãtoria doar un contract?
    Fiecare contract are clauze. Un contract între douã pãrþi, fie 
cã este încheiat între douã companii, fie cã este încheiat între 
douã persoane, implicã responsabilitatea ambelor pãrþi, dar de 
asemenea protejeazã ºi tranzacþia. Contractele sunt însoþite de 
clauze sau condiþii. Dacã vei respecta obligaþia ta, ceilalþi îºi vor 
respecta obligaþiile lor; dacã ceilalþi îºi respectã obligaþiile ºi tu 
trebuie sã procedezi la fel. Dar relaþiile din cãsãtorie nu prevãd 
condiþii. În cadrul nici unei cãsãtorii pastorul nu spune: „Dacã 
soþul îºi iubeºte soþia, atunci ea va respecta contractul.“ Sau: 
„Dacã soþia  este supusã soþului ei, atunci el nu o va scoate 
din contract.“ Cãsãtoria înseamnã devotament necondiþionat la 
care se angajeazã douã persoane.
    Multe contracte conþin clauze de anulare. De exemplu, dacã 
unul dintre parteneri nu-ºi respectã obligaþiile, celãlalt este 
absolvit de obligaþiile sale. Dacã o persoanã nu este la înãlþi-
mea cerinþelor, celãlalt partener poate sã-l scoatã din contract. 
Aceasta este o clauzã de desfacere a contractului. Dar în cãsã-
torie nu existã o asemenea clauzã.
    Din pãcate mulþi oameni se cãsãtoresc având concepþia cã 
se pot folosi de asemenea clauze — iar dacã nu se înþeleg cu 
partenerul pot rupe relaþiile ºi o pot lua de la început cu un alt 
partener. Prea mulþi îºi pierd rãbdarea. Ei nu mai doresc sã fie 
împreunã aºteptând sã fie „fericiþi pânã la sfârºitul vieþii“. Ei 
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vor sã trãiascã din plin în altã parte ºi cu altcineva! O tânãrã 
soþie care a vizitat un birou de consiliere a spus: „Când m-am 
cãsãtorit am cãutat un ideal, am gãsit nefericire, iar acum doresc 
un nou început!“ Schimbarea partenerilor nu este o opþiune 
pentru creºtini. Datoria noastrã este sã rãmânem devotaþi.

    Devotamentul este înþeles în multe feluri de persoane dife-
rite. Pentru unii, intensitatea devotamentului lor se schimbã în 
funcþie de emoþii ºi de starea psihicã. Cuvântul „a fi devotat“ este
verb ºi sensul lui originar este „a face“ sau „a realiza“. Este ca un
liant într-un angajament sau ca o promisiune. Este un angajament
personal pe care-l faci cunoscut. Este un angajament pânã la sfâr-
ºit, indiferent de obstacole. Este dãruirea totalã a unei persoane 
celeilalte. Da, este riscant, dar face ca viaþa sã fie împlinitã.
    În timp ce curtarea este procesul alegerii celui cãruia vrei 
sã-i fii devotat, cãsãtoria este actul public al acceptãrii devota-
mentului. În fiecare zi a cãsãtoriei trebuie sã-þi reînnoieºti devo-
tamentul faþã de partener. Devotamentul poate pãstra o relaþie 
vie în cazul în care sentimentele romantice au ajuns la un nivel 
scãzut. Un prieten mi-a spus: „Nu întotdeauna sunt romantic
sau simt o dragoste copleºitoare faþã de soþia mea, dar îi sunt 
devotat ºi voi rãmâne credincios dragostei ei toatã viaþa!“
    Devotamentul înseamnã acþiune. Multe cupluri fac adevãrate 
promisiuni în faþa altarului, dar ele nu se regãsesc în acþiunile 
lor. Din 1965 am început sã predau la seminar. Din pãcate, am 
cunoscut studenþi care au pus cãsãtoria lor pe linie moartã 
pânã când au absolvit facultatea. Oamenii fac aceasta din dife-
rite motive, dar pe timp îndelungat cãsãtoria poate muri. 
    Trebuie mereu sã te strãduieºti sã pãstrezi acelaºi devota-
ment în cãsãtorie ca la început ºi sã reziºti presiunilor care decurg
din aspectele vieþii. Nivelul devotamentului este cel mai impor-
tant factor în determinarea succesului sau eºecului cãsãtoriei.
    Cuvântul lui Dumnezeu ne aratã cã devotamentul în cãsã-
torie este sfânt, dar ºi practic. Dumnezeu foloseºte ca exemplu 
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relaþiile din cãsãtorie pentru a ne descrie relaþia Sa cu Biserica,  
Mireasa Sa. El s-a angajat sã o iubeascã necondiþionat. Promi-
siunile cãsãtoriei noastre — devotamentul nostru unul pentru 
celãlalt — sunt importante pentru El (vezi Efeseni, 5:21-31; 
Apocalipsa, 22:17; Matei, 19:5-6).
    Devotamentul într-o cãsãtorie creºtinã cuprinde trei persoane:
soþul, soþia ºi Isus Cristos. Este un angajament de fidelitate ºi
de ascultare reciprocã. Este o oportunitate pentru fiecare de a 
creºte ºi de a-ºi dezvolta aptitudinile sau talentele. Dacã nu poþi 
urma drumul cu devotament, dacã eºti schimbãtor sau deru-
tat din cauza emoþiilor, cum poþi ºtii cã vei pãstra cel mai impor-
tant lucru din viaþa ta, devotamentul în cãsnicie? Iatã niºte 
sfaturi pentru ca devotamentul tãu sã dureze:

    1. Reînnoieºte-þi zilnic devotamentul faþã de cãsãtoria ta.

    2. Permite-i lui Dumnezeu sã te ajute sã rãmâi devotat.

    3. Sã nu neglijezi ºi sã nu laºi niciodatã sã eºueze cãsãtoria ta. 
        Împrospãteaz-o zilnic!     

    4. Alege-þi paºi specifici pentru a împlini visele ºi þelurile pe 
        care le-ai avut pentru cãsãtoria ta.

    Înainte de a porni într-o cãlãtorie, un ºofer chibzuit încearcã 
sã anticipeze problemele pe care le-ar putea întâlni. Cum vor 
fi drumurile? Vor fi ºi ocoliºuri? Cum va fi vremea? Dacã el ar
avea aceste cunoºtinþe, ar putea afla dinainte câteva din aceste 
lucruri ºi ar putea sã se pregãteascã mai bine pentru obsta-
colele care i-ar face dificilã cãlãtoria. 
    Cãlãtoria vieþii are un început ºi un sfârºit. Între aceºti doi 
parametri existã tranziþia. Existã eventualitatea ca totul sã 
decurgã succesiv, ordonat ºi progresiv — uneori totul decurge 
lin, dar alteori totul poate fi plin de asperitãþi. Cãsãtoria este 
una dintre cele mai dificile ºi mai complexe pãrþi ale tranziþiei. 
Este ca o aventurã în doi prin care îºi descoperã împreunã 
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identitatea ºi în acelaºi timp pot sã-ºi îmbogãþeascã propria lor 
personalitate ºi  sã-ºi dezvolte potenþialul. Este ca o cãlãtorie în 
care trebuie fãcute alegeri dintre numeroase posibilitãþi. Fiecare 
pas are caracteristica ºi destinaþia lui ºi poate fi un pas bun sau 
unul greºit. Este o cãlãtorie în care întâlnim diferite etape sau 
perioade, numite uneori ºi anotimpuri.
    Cãsãtoria este una dintre cele mai bune ºcoli ale lui Dumne-
zeu ºi este locul unde caracterul soþului ºi al soþiei poate fi cizelat.
    Muchiile brute, necizelate, sunt treptat îndepãrtate pânã 
când totul este uniform, neted ºi, mai mult de atât, se lucreazã 
la armonizarea celor doi, iar aceasta le oferã satisfacþie.

De ce te cãsãtoreºti?
    Multe cupluri se cãsãtoresc, dar au o concepþie distorsionatã,
plinã de iluzii ºi dorinþe, ºi aceastã intensã iluzie romanticã poate
anula dezvoltarea fireascã a cãsãtoriei lor. Aºteptãri ºi iluzii nere-
aliste creeazã o prãpastie între cei doi parteneri ºi pot produce 
dezamãgiri. Într-o relaþie fiecare persoanã poate aduce atâtea 
iluzii încât nici unul ºi nici celãlalt nu vor avea ºanse sã reziste.
    Multe cãsãtorii se aseamãnã astãzi cu casa ziditã pe nisip; 
ei ºi-au construit casa pe fundaþia slabã a viselor. Când visãm, 
mintea noastrã nu poate face distincþie între realitate ºi fantezie 
ºi de aceea suntem capabili sã creãm fãrã nici o piedicã. Adesea, 
din acest motiv, visele noastre sunt punctele de pornire ale unor 
realizãri importante; totuºi, visele ce nu sunt urmate de o plani-
ficare adecvatã nu se împlinesc.
    Cãsãtoria clãditã pe vise prezintã riscuri deoarece visele nu 
iau în considerare dezamãgirile ºi schimbãrile, inevitabile în orice
cãsãtorie. Când anotimpul se schimbã, iar ploile realitãþii ºi vân-
turile stresului se abat asupra cãsãtoriei, relaþia care ar fi trebuit 
sã-i þinã împreunã dispare. Mult mai multe implicaþii apar când 
ei se aºteaptã ca pur ºi simplu visele sã devinã realitate.
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    Menþinerea unei cãsãtorii sãnãtoase presupune rezervarea tim-
pului necesar pentru a analiza rolurile, existenþa unei convingeri
ºi conduite bune ºi, de asemenea, capacitatea negocierii diver-
genþelor cu partenerul tãu. Aranjarea casei, petrecerea timpu-
lui, banii, puterea, tradiþiile familiale, prietenii ºi cariera pro-
fesionalã sunt doar câteva din aspectele ce trebuie discutate.
    Noile cupluri au nevoie de un spirit de aventurã, deoarece 
pãºind în cãsãtorie cu un „strãin“ descoperã multe lucruri. Ce 
se întâmplã când unul dintre parteneri are un randament mai 
mare dimineaþa, iar celãlalt seara? Sau când unul este mai 
vorbãreþ seara, iar celãlalt dimineaþa. Sau, poate, când este bol-
nav, unul vrea sã fie dãdãcit, iar celãlalt încearcã sã-ºi ascundã 
boala ºi simte nevoia de liniºte. Unul doreºte ca temperatura 
din camerã sã fie de 20 de grade, în schimb partenerului îi 
place doar la 28 de grade. Unuia îi place sã-ºi schimbe hainele 
o datã la trei zile, pe când celãlalt se schimbã de douã ori pe zi; 
unul foloseºte o singurã datã prosopul, pe când celãlalt se ºterge 
cu el toatã sãptãmâna. Acestea sunt doar câteva din obiceiurile 
zilnice, dar care pot bulversa un cuplu. Spiritul de aventurã al 
cuplului va spune: „Noi suntem diferiþi ºi cu asta basta.“
    Statisticile nu sunt încurajatoare ºi nu dovedesc faptul cã 
poþi avea o cãsãtorie plinã de succes. Eu am gãsit trei motive 
din cauza cãrora cãsãtoriile se destramã.
    Primul este cã unul sau amândoi înþeleg greºit etapele ºi 
schimbãrile din viaþa celuilalt — aici apar anotimpurile din 
vieþile lor — ºi cum influenþeazã acestea cãsãtoria lor.
    Al doilea motiv este cã oamenii pornesc de la baze neadecvate pe 
care îºi construiesc propria identitate ºi personalitate. Baza cãsã-
toriei a fost pusã de Cel care a instituit-o, dar pentru cei mai mulþi
învãþãturile din Cuvântul lui Dumnezeu nu sunt adânc înrãdãcinate
 în vieþile lor ca sã le schimbe identitatea ºi sã le dea siguranþã.
    Al treilea motiv este cã o cãsãtorie se poate destrãma din 
cauza faptului cã partenerii nu au fost niciodatã pregãtiþi pentru
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ea ºi cã aºteptãrile lor în ceea ce priveºte cãsãtoria erau lipsite de 
realism. David Mace, un pionier cu experienþã bogatã în dome-
niul cãsãtoriei, descrie aceastã lipsã de pregãtire:  

   În cadrul consilierii cuplurilor, când încerc sã redefinesc
conceptele lor despre cãsãtorie, îmi dau seama de multitu-
dinea confuziilor, a superstiþiilor, a concepþiilor superfi-
ciale existente ºi a indiferenþei faþã de bunul mers al cãsã-
toriei. Rareori gãsesc o înþelegere realã a complexitãþii
relaþiei dintre douã persoane diferite ce se aflã într-un echi-
libru delicat care le coordoneazã fiecãruia gândurile, senti-
mentele, dorinþele, crezurile ºi deprinderile.1

    De ce se cãsãtoresc oamenii? Care sunt motivele subtile, inte-
rioare, ale dragostei? Ce influenþe ascunse acþioneazã din umbrã?
Existã numeroase motive, în afara dragostei, care îi determinã pe
oameni sã se cãsãtoreascã.
    Amândoi, ºi bãrbatul ºi femeia, se cãsãtoresc pentru a li 
se purta de grijã. Unii considerã cãsãtoria ca o plasã de sigu-
ranþã în care se lasã sã cadã cu plãcere. Amândoi se bazeazã pe 
imaginea puternicã a celuilalt. Intimitatea se poate forma dacã 
amândoi sunt puternici. Dar dacã dorinþa unuia dintre parteneri 
este sã fie îngrijit permanent, creºterea este limitatã.
    Maternitatea este încã un motiv pentru a se cãsãtori. Din
nefericire, realitatea este cã multe dintre mirese sunt însãrcinate
atunci când se cãsãtoresc. Probabil multe dintre aceste cãsãtorii
nu ar mai avea loc dacã femeia nu ar fi rãmas gravidã. Cercetãrile
asupra acestor cãsãtorii aratã o relaþie între sarcina dinaintea cãsã-
toriei ºi nefericirea din cãsãtorie.2 Aceste cãsãtorii, prin harul lui
Dumnezeu, nu trebuie sã se încheie sau sã fie mai nefericite decât
altele; iertarea lui Isus Cristos poate schimba aceastã situaþie.
    Compensarea poate fi un motiv al cãsãtoriei, atunci când 
ai întrerupt o relaþie anterioarã ºi vrei sã gãseºti imediat un 
alt partener. Într-un fel este o încercare disperatã de a-þi dovedi 
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meritele persoanei care te-a pãrãsit. Cãsãtoria din cauza înlocuirii
rapide a unei relaþii este discutabilã deoarece se încheie luând
în considerare partenerul pierdut, nu partenerul actual.
    Un alt motiv al cãsãtoriei este rãzvrãtirea, care poate fi în-
tâlnitã atât la cãsãtoriile creºtine cât ºi la cele laice. În aceste situ-
aþii pãrinþii spun „Nu“ iar tinerii spun „Da“. Aceasta este o încercare
de a exercita controlul unul asupra celuilalt ºi probabil o încercare
de a-ºi demonstra independenþa. Din pãcate, aceste persoane se 
folosesc de partenerul lor pentru a se rãzbuna pe pãrinþi.
    Fuga de situaþiile nefericite de acasã este un alt motiv al 
cãsãtoriei. Certurile, bãutura, molestarea sunt câteva din aceste
motive. Acest tip de cãsãtorie este riscant deoarece se încheie un
 legãmânt înainte ca sentimentele autentice de respect, încredere
reciprocã ºi dragoste maturã sã fi avut timp sã se dezvolte.
    Singurãtatea este un alt motiv al cãsãtoriei. Unii nu pot
accepta povara de a fi singuri pentru tot restul zilelor lor; ei nu 
pot înþelege cum o persoanã poate fi cãsãtoritã ºi sã se simtã 
totuºi teribil de singurã. Intimitatea nu se formeazã instanta-
neu în faþa altarului, ci trebuie sã se dezvolte printr-o relaþie 
strânsã  în lunile ºi anii urmãtori. Fuga de singurãtate poate 
încorda relaþia. O persoanã poate spune: „Mã simt aºa de sin-
gurã. Fii cu mine tot timpul ºi fã-mã fericitã!“
    Aspectul fizic influenþeazã pe oricine într-o oarecare 
mãsurã, dar unii se cãsãtoresc fiind atraºi unul de celãlalt
în mod fizic. Societatea noastrã este influenþatã mult de cultul
tinereþii ºi al frumuseþii. Adesea, standardele noastre în ceea ce
priveºte aspectul fizic al partenerului nostru nu sunt atât pentru 
satisfacerea dorinþelor noastre, ci pur ºi simplu pentru a atrage
aprobarea ºi admiraþia altora. Unii îºi fãuresc imaginea de sine pe
baza înfãþiºãrii partenerului lor.
    Presiunea socialã poate fi un motiv direct sau indirect
pentru cãsãtorie ºi poate proveni din mai multe surse. Prieteni,
pãrinþi, biserici ºi ºcoli pot transmite urmãtorul mesaj: „Este 

16                       H. Norman Wright            Deci, te cãsãtoreºti



firesc sã fii cãsãtorit; dacã vrei sã te conformezi, trebuie sã te 
cãsãtoreºti.“ În unele colegii existã o maladie cunoscutã sub 
numele de „panica din ultimii ani“ ºi studenþii iau decizia de a
se cãsãtori în grabã. Logodna ºi cãsãtoria pot însemna asigura-
rea unui statut social; teama de a rãmâne singur este amplifi-
catã de ceilalþi. În unele biserici, când vine un tânãr pastor necã-
sãtorit, peþitorii îºi intensificã activitatea. Unele biserici nu 
angajeazã lucrãtori decât atunci când sunt cãsãtoriþi; un tânãr 
lucrãtor trebuie sã se cãsãtoreascã înainte de a-ºi începe activi-
tatea, ori va trebui sã caute multã vreme o bisericã unde va fi 
acceptat ca ºi pastor necãsãtorit.
    Vinovãþia sau mila sunt catalizatoare pentru unele 
cãsãtorii. Dacã te cãsãtoreºti cu o persoanã doar pentru cã îþi 
pare rãu de ea, pentru cã are defecte fizice sau pentru cã este 
bolnavã ori sãracã, acest lucru nu aduce stabilitate în cãsãtorie.
    Prin cãsãtorie mulþi vor sã-ºi împlineascã nevoile fizice 
ºi emoþionale. Oamenii au nevoi personale pe care ºi le doresc 
împlinite ºi anume fericirea, siguranþa economicã, dorinþa de 
a deveni pãrinte etc. Nevoia de a fi împlinit este importantã, 
dar aceºti oameni ºi-au format o imagine a unei persoane care 
cred ei cã va fi capabilã sã le împlineascã aceste nevoi; ei se 
cãsãtoresc de fapt cu imaginea pe care au inventat-o.

Cãsãtoria poate împlini 
nevoile tale
    Prin cãsãtorie Dumnezeu doreºte ca tu sã-þi împlineºti nevoile.
John Lavender, în cartea sa Marriage at Its Best (Cea mai bunã 
cãsnicie), scrie despre ºapte nevoi pe care le gãsim în Cuvântul 
lui Dumnezeu ºi pe care le poate împlini o cãsãtorie creºtinã: 
completarea, consolarea, comunicarea, relaþiile intime, creativi-
tatea, corelarea ºi creºtinarea.3 
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Completarea

    În Geneza, 2:18 ºi 24, Dumnezeu spune: „Nu este bine ca 
omul sã fie singur; am sã-i fac un ajutor potrivit pentru el… De 
aceea va lãsa omul pe tatãl sãu ºi pe mama sa, ºi se va lipi de 
nevasta sa, ºi se vor face un singur trup.“
    Din acest pasaj înþelegem cum este posibilã completarea în
cãsãtorie. Cãsãtoria aduce o misterioasã contopire a douã fiinþe,
separate dar egale, într-o aºa mãsurã încât ei învaþã sã se com-
pleteze unul pe celãlalt. Trebuie sã ne dãm seama cã acest cuvânt
este „completare“ ºi nu „competiþie“. Completarea înseamnã 
tovãrãºie ºi prietenie. Dar, mai mult de atât, completarea implicã
o legãturã strânsã.
    Un prieten este o persoanã lângã care te simþi în largul tãu, o
persoanã pe care preferi sã o ai lângã tine mai mult decât pe 
altcineva. Este cineva pe care poþi conta — nu doar ca sã te spri-
jine sau sã te încurajeze, ci pe a cãrui onestitate te boþi baza.
    Prietenul adevãrat are o încredere totalã în tine. El împãr-
tãºeºte cu tine visele ºi îngrijorãrile tale ºi este preocupat de dez-
voltarea potenþialului tãu. Cu el doreºti sã-þi petreci toatã viaþa.
    Galateni, 6:2, spune: „Purtaþi-vã sarcinile unii altora“, iar un 
prieten adevãrat ia acest verset în considerare. Când tu suferi ºi 
prietenul tãu suferã. Când împãrtãºeºti îngrijorãrile ºi apãsãrile 
cu el, durerea ta devine mai suportabilã. Un prieten îþi oferã sigu-
ranþã ºi încredere. Lui îi poþi spune despre frãmântãrile tale ºtiind
cã vor fi în siguranþã ºi cã nu le va folosi împotriva ta niciodatã.
    A râde face parte din prietenie, dar a râde împreunã cu tine, nu
de tine. Rugãciunea este de asemenea o parte a prieteniei — ru-
gãciune unul pentru celãlalt ºi rugãciune unul cu altul.
    Un prieten este persoana cu care-þi poþi împãrtãºi ideile, con-
vingerile ºi concepþiile tale; astfel puteþi creºte împreunã din
punct de vedere intelectual. Aceasta nu înseamnã cã aveþi acelaºi
nivel intelectual sau aceeaºi treaptã în ceea ce priveºte educaþia,
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dar se pot gãsi între voi similitudini pe care le puteþi împãrtãºi 
împreunã. Un prieten stã alãturi de tine tot timpul când ai pro-
bleme sau necazuri ºi rãmâne obiectiv.
    Un prieten este, de asemenea, omul faþã de care poþi fi tu 
însuþi. Poþi sã ai sufletul deschis ºi plin de încredere. Un prieten
este cel care te cunoaºte în clipele tale cele mai grele ºi totuºi te
iubeºte la fel. 
    Ai experimentat acest fel de relaþie în timpul logodnei tale? 
Poþi sã-þi îmbunãtãþeºti aceastã parte a vieþii tale? Aveþi amândoi
acest potenþial? Scrieþi trei lucruri pe care le-aþi experimentat 
pânã în acest moment al prieteniei voastre.

1.

2.

3.

    Completarea este un proces care cere efort ºi muncã.

Consolarea
    O a doua nevoie care se împlineºte în cãsãtorie este consola-
rea. Geneza, 2:18, spune: „Am sã-i fac un ajutor potrivit pentru 
el.“ Consolarea poate veni prin cuvinte care sã ofere încurajare, 
sprijin ºi vindecare. O persoanã cãsãtoritã poate fi un instrument
al harului lui Dumnezeu pentru binecuvântarea partenerului sãu.
    Proverbele, 12:25, spune: „Neliniºtea din inima lui îl do-
boarã, dar o vorbã bunã îl înveseleºte.“ Iar în Proverbele, 25:11,
ni se spune: „Un cuvânt spus la vremea potrivitã este ca niºte mere
de aur într-un coºuleþ de argint.“
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Scrieþi trei lucruri prin care vã puteþi încuraja logodnicul.

1.

2.

3.

    Credeþi cã ar putea fi încurajat prin aceste trei lucruri?

Comunicarea
    Dumnezeu a proiectat cãsãtoria creºtinã pentru comunicare. 
Comunicarea înseamnã cã fiecare persoanã are posibilitatea de 
a învãþa sã cunoascã ºi sã-ºi înþeleagã partenerul. David ºi Vera 
Mace aseamãnã comunicarea cu o casã mare cu multe camere 
pe care mirii o primesc moºtenire în ziua nunþii.

   Speranþa lor este de a se bucura ºi de a se folosi de aceste 
camere, aºa cum facem într-un cãmin confortabil, deci ei le
vor folosi la multe activitãþi. Dar în multe dintre cãsãtorii 
uºile stau închise — ºi acestea reprezintã pãrþi din relaþie 
pe care cuplul este incapabil sã le exploreze împreunã. 
Încercãrile de a deschide aceste uºi conduc la eºec ºi la 
frustrare. Ei nu pot gãsi cheia potrivitã. De aceea cuplul 
renunþã sã mai locuiascã în câteva dintre camere, care ar
putea fi deschise cu multã uºurinþã, ºi se mulþumesc doar 
cu o parte din casã, renunþând la posibilitatea folosirii ºi
explorãrii ei în întregime. Existã totuºi o cheie care poate 
deschide orice uºã. Însã nu este uºor de gãsit. Sau, mai corect,
trebuie ca amândoi sã se strãduiascã, iar acest lucru este 
destul de dificil. Este marea artã a comunicãrii.4  
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Relaþiile sexuale
    O altã necesitate împlinitã în cadrul cãsãtoriei este cea sexua-
lã. Sexualitatea este actul prin care Dumnezeu îºi continuã 
creaþia. Dumnezeu a ales sã-ºi demonstreze creativitatea prin 
conceperea de fiinþe noi prin cel mai intim act al dragostei ºi 
al unirii. El a onorat acest simplu act al unirii trupului dându-i 
o importanþã fundamentalã în începerea vieþii. 
    Cei doi se dãruiesc unul altuia în intimitatea cãsãtoriei, bucu-
rându-se astfel de potenþialul etern al unirii lor sexuale. Cunoscând
acest lucru, unirea lor sexualã are un caracter semnificativ, chiar
dacã nu este urmatã de conceperea unei fiinþe noi. ªi în acest 
caz cuplul se bucurã de creaþia lui Dumnezeu.5 

Creativitatea
    O altã necesitate care-ºi gãseºte satisfacerea în cãsãtorie este
creativitatea, care poate reînnoi existenþa. Dr. Lavender spune: 
„Când tu ºi partenerul tãu vã dãruiþi unul altuia în intimitatea 
cãsãtoriei creºtine, voi nu numai cã vã bucuraþi de unitatea voas-
trã spiritualã, ci, prin simplul act al unirii trupurilor, participaþi
alãturi de Dumnezeu la continuarea vieþii.“6

Corelarea
    Un alt scop al cãsãtoriei este corelarea. Corelarea se regãseºte
în relaþiile care existã într-un cãmin creºtin. Din pãcate, în multe
dintre cãsãtoriile creºtine nu gãsim un cãmin creºtin, ci o casã 
în care locuiesc creºtini.
    Relaþiile dintre soþ ºi soþie ºi viaþa de familie este o pãrticicã 
din Trupul lui Cristos. Este ca o micã bisericã, o împãrtãºire a 
ceea ce cred amândoi. Aceastã relaþie între soþ ºi soþie trebuie 
sã reflecte pentru necreºtini ceea ce este cu adevãrat biserica. 
O cãsãtorie ºi o familie trebuie sã fie ca o bisericã în miniaturã.

Deci, te cãsãtoreºti            H. Norman Wright                       21



Ci, credincioºi adevãrului, în dragoste, sã creºtem în toate pri-
vinþele, ca sã ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot tru-
pul, bine închegat ºi strâns legat, prin ceea ce dã fiecare încheie-
turã, îºi primeºte creºterea, potrivit cu lucrarea fiecãrei pãrþi în 
mãsura ei, ºi se zideºte în dragoste (Efeseni, 4:15-16). 

Creºtinarea
    O ultimã necesitate care este satisfãcutã în cãsãtorie este 
creºtinarea. Aceasta surprinde multe cupluri. O familie creºtinã 
poate fi una dintre cele mai puternice ºi convingãtoare forþe de 
evanghelizare de pe pãmânt. Totuºi, multe cãsãtorii creºtine nu 
reflectã realitatea prezenþei lui Cristos. Ca sã trãieºti o viaþã 
creºtinã într-o familie este dificil, dar are un efect deosebit asu-
pra oamenilor cãrora le predici sau le distribui broºuri. Familia 
creºtinã este o dovadã realã a puterii Lui Dumnezeu în viaþa 
fiecãrei persoane.
    Aº dori sã mã opresc mai mult asupra implicaþiilor din cãsã-
toria ta.

Cãsãtoria este un dar

    Cãsãtoria este un dar. Tu poþi fi darul cel mai bun pe care 
soþul tãu l-a primit vreodatã. Soþul tãu poate fi darul cel mai bun
pe care l-ai primit vreodatã. Un dar este un lucru ales cu grijã 
ºi atenþie. Scopul sãu este de a aduce încântare ºi satisfacþie 
pentru amândoi ºi exprimã cele mai profunde sentimente din 
partea celui ce oferã. 
    Gândeºte-te la efortul ºi grija cu care alegi un dar. Doreºti ca 
acest cadou sã producã bucurie. Ce l-ar încânta? Ce i-ar aduce 
fericire? Ce ar putea face ca zilele sã-i fie vesele ºi plãcute?
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Cum ºi în ce mãsurã þi-ai putea arãta sentimentele ºi cât de 
mult înseamnã persoana iubitã pentru tine?
    Deoarece doreºti ca acest dar sã fie special ºi sã aibã o anumitã
semnificaþie, îþi rezervi timp gândindu-te ce ai putea sã alegi. De 
aceea începi sã cauþi prin diferite magazine luând în considerare 
unele dintre lucruri ºi renunþând la altele, pânã când vei putea alege
darul potrivit. Apoi împachetezi cadoul ºi te gândeºti cum sã-l pre-
zinþi persoanei dragi în aºa fel încât sã-i producã plãcere ºi încântare.
    Alegerea unui cadou deosebit este destul de dificilã dar produce
multã plãcere. Pe lângã obiectul respectiv, dãruieºti timp ºi ener-
gie. Darurile cele mai apreciate nu sunt cele mai scumpe, ci 
darurile în care ai pus mai mult din tine însuþi ºi în care ai þinut 
seama de dorinþele celuilalt. Darul devine deosebit datoritã mo-
dului în care-l oferi ºi datoritã sacrificiului personal.
    Tu eºti un dar pentru partenerul tãu. Dacã te consideri un 
dar pentru el, cum te vei purta astfel încât partenerul sã fie con-
vins cã a primit un dar deosebit? Eºti dispus sã sacrifici timp, 
energie, înþelegere pentru partenerul tãu? Va fi încântat ºi se 
va simþi împlinit partenerul tãu prin primirea acestui dar? Se 
va simþi o persoanã deosebitã? Cum îl poþi ajuta tu, fiind un dar 
pentru partenerul tãu, sã-i ridici moralul ºi sã-l încurajezi?
    Dacã judecãm prin prisma celui care primeºte darul, ce reac-
þie ai când primeºti un dar deosebit? Gândeºte-te la copilãrie. 
Care a fost darul cel mai frumos pe care l-ai primit? Îþi aminteºti
gândurile ºi sentimentele ce te-au încercat atunci? Ce pãrere ai
avut despre acel dar? L-ai pãzit cu atenþie? Ai avut grijã sã nu 
se piardã? Poate cã ai pus darul într-un loc deosebit ºi toþi ºtiau 
cât de mult îl preþuiai.
    Dacã partenerul este darul tãu deosebit, cum te vei purta 
cu el? Vei fi atent cu el? Îi vei acorda grija ta deosebitã? Îl vei 
proteja? Îi vei acorda locul cel mai de preþ din viaþa ta? Va simþi 
partenerul tãu cã reprezintã un dar deosebit pentru tine?
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    Un dar exprimã dragostea celui ce l-a oferit. Nu conteazã 
dacã destinatarul meritã sau nu darul. Când ne dãruim partene-
rului nostru este de fapt un act al harului.

Cãsãtoria înseamnã slujire
    Cãsãtoria este o chemare la slujire. Nu este o concepþie care 
ºi-a câºtigat prea mulþi adepþi ºi sunt puþini oamenii care se cãsã-
toresc hotãrâþi sã-ºi slujeascã partenerul de viaþã. Nouã ne place 
mai mult sã fim slujiþi decât sã slujim altora. Dar Scriptura ne 
spune cum trebuie sã abordãm cãsnicia. Sã citim urmãtorul pasaj:

   Fiecare din voi sã se uite nu la foloasele lui, ci ºi la fo-
loasele altora. Sã aveþi în voi gândul acesta, care era ºi 
în Hristos Isus: El, cu toate cã avea chipul lui Dumnezeu, 
totuºi n-a crezut ca un lucru de apucat sã fie deopotrivã cu 
Dumnezeu, ci S-a desbrãcat pe sine însuºi ºi a luat un chip
de rob, fãcându-Se asemenea oamenilor. La înfãþiºare a fost
gãsit ca un om, S-a smerit ºi S-a fãcut ascultãtor pânã la 
moarte, ºi încã moarte de cruce. De aceea ºi Dumnezeu L-a
înãlþat nespus de mult, ºi I-a dat Numele, care este mai
presus de orice nume (Filipeni, 2:4-9)

    Isus S-a supus ºi a devenit în mod voluntar un rob al celor-
lalþi. A fost preocupat de binele altora. Apostolul Pavel ne spune
sã urmãm exemplul lui Cristos: „Supuneþi-vã unii altora în frica 
lui Hristos“ (Efeseni, 5:21).
    Trebuie sã nu uitãm un lucru important: niciodatã sã nu cerem
partenerului nostru sã ne slujeascã ºi sã împlineascã astfel cerin-
þele Scripturii. Dacã cerem acest lucru sau dacã îl menþionãm în 
discuþiile noastre atunci este posibil ca noi sã fim mai preocu-
paþi de împlinirea nevoilor proprii decât de slujirea parteneru-
lui. Dacã un soþ trebuie sã-i cearã soþiei lui sã-l recunoascã drept 
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cap al familiei, atunci, spus direct, acest lucru înseamnã cã nu
este capul familiei. Textul din Efeseni, 5:22-25, spune cã bãrbatul,
pentru a fi capul familiei, trebuie mai întâi sã-ºi iubeascã soþia 
aºa cum a iubit Cristos Biserica, dãruindu-Se pe Sine Însuºi pen-
tru ea. Aceasta înseamnã dragoste care se sacrificã, slujire.

   Un soþ care îºi iubeºte într-adevãr soþia o va considera un
partener egal în toate aspectele vieþii lor în comun. El îºi va
exercita funcþia de conducãtor asigurând respectarea egali-
tãþii cu partenera lui de viaþã. Soþia trebuie sã contribuie la
toate aspectele vieþii de familie în mod egal, de exemplu la 
luarea hotãrârilor, la aplanarea conflictelor, la alcãtuirea 
planurilor de viitor ale familiei ºi la treburile curente ale 
vieþii de familie. Soþia este un partener egal în drepturi în
toate aspectele vieþii lor de cuplu, cum ar fi deciziile finan-
ciare, educaþia copiilor ºi viaþa socialã. Conducerea cu 
iubire înseamnã cã soþul afirmã demnitatea soþiei lui, cã o
consultã în toate problemele, cã împãrtãºeºte totul cu ea ºi
cã o încurajeazã. Conducerea cu dragoste înseamnã dele-
garea autoritãþii fãrã a emite pretenþii. Totuºi, fãrã a neglija
egalitatea, soþul recunoaºte cã în tot acest timp el este rãs-
punzãtor înaintea lui Dumnezeu pentru bunãstarea cãs-
niciei sale.7

    Esenþa rolului unui slujitor este împlinirea nevoilor celui pe 
care-l slujeºte. În relaþia dintre soþi, slujirea este un act al dra-
gostei, un dar oferit partenerului pentru împlinirea lui. Nu este 
cerutã. Este o dovadã de putere, nu de slãbiciune. Este o acþiune 
pozitivã prin care este demonstratã dragostea reciprocã. Din 
acest motiv apostolul Pavel ne-a spus sã ne supunem unii altora, 
pentru ca rolul de slujitor sã nu fie îndeplinit numai de soþie.
    Slujitorul este omul care-l ajutã pe alt om sã devinã mai 
bun. În cãsnicie, partenerii trebuie sã-ºi facã unul altuia viaþa 
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mai uºoarã nu sã pretindã îndeplinirea unor sarcini. Un sluji-
tor nu aºeazã mai multe poveri asupra celuilalt ºi nu împiedicã 
dezvoltarea lui.
    De asemenea, slujitorul contribuie la „edificarea“ celorlalþi 
oameni. Verbul „a edifica“ provine dintr-un cuvânt latin care în-
seamnã „vatrã“ sau „ºemineu“. Vatra era punctul central al acti-
vitãþii în casele din antichitate. Era singura sursã de cãldurã ºi
de luminã din casã, locul unde se pregãtea pâinea. Era de aseme-
nea locul unde se strângea familia.
    Edificarea, întãrirea altor oameni, este o noþiune ce apare frec-
vent în Noul Testament. În versetele care urmeazã sunt prezen-
tate trei exemple de întãrire spiritualã a celorlalþi: (1) încura-
jarea personalã; (2) întãrirea interioarã; (3) stabilirea pãcii ºi 
armoniei între oameni.
    „Sã urmãrim lucrurile, care duc la pacea ºi zidirea noastrã“ 
(Romani, 14:19).
    „Fiecare din noi sã placã aproapelui, în ce este bine, în vederea
zidirii altora“ (Romani, 15:2).
    „Mângâiaþi-vã ºi întãriþi-vã unii pe alþii, cum ºi faceþi în adevãr“
(1 Tesaloniceni, 5:11).
    Versetul din 1 Corinteni, 8:1, rezumã ideea de zidire spiritualã
prin slujire: „dragostea zideºte“.
    În concluzie, a edifica înseamnã a îmbãrbãta pentru conti-
nuarea vieþii. Noi trebuie sã fim sprijinitorii partenerilor noºtri 
ºi trebuie sã-i ajutãm la consolidarea sentimentului valorii lor 
personale. Efectul va fi creºterea capacitãþii partenerului de a 
iubi ºi de a se dãrui.
    Elizabeth Barrett Browning a surprins esenþa întãririi spiri-
tuale în cuvintele pe care i le-a scris bãrbatului cu care urma sã se
cãsãtoreascã: „Mãreºte-þi dragostea pentru ca valoarea mea sã 
creascã.“
    Încurajarea partenerului înseamnã stimularea curajului ºi a spe-
ranþei, ridicarea moralului lui. Este aprecierea valorii partenerului.
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Cãsãtoria înseamnã intimitate
    Cãsãtoria este un mod de viaþã, o sãrbãtorire a vieþii. Nunta se
încheie, dar cãsnicia dureazã pânã la moartea unuia dintre par-
teneri. Când nunta se sfârºeºte, începe o relaþie care trebuie sã 
ducã la intimitate. Intimitatea este identitatea comunã, relaþia 
în care important este cuvântul „noi“. La polul opus se aflã cãs-
nicia în care partenerii sunt „celibatari cãsãtoriþi“ — fiecare merge
pe drumul lui. Intimitatea presupune un anumit grad de onestitate 
care ne face vulnerabili. Intimitatea este asemenea unui instru-
ment cu multe coarde. Sunetul viorii nu este dat de o singurã
coardã, ci de o combinaþie a coardelor ºi a poziþiei degetelor.
    Astãzi se vorbeºte mult despre intimitatea fizicã, cel mai ade-
sea înþelegându-se prin aceasta doar relaþia sexualã. Adevãrul 
este cã intimitatea fizicã provine din intimitatea în alte douã 
domenii vitale: cel emoþional ºi cel estetic. 
    Cãsnicia înseamnã unirea fizicã, dar ºi unirea emoþionalã. 
Emoþiile dau culoare vieþii. Intimitatea emoþionalã este inaccesi-
bilã multor cupluri pentru cã doar unul dintre ei sau nici unul nu
face efortul conºtient de a-i dezvolta potenþialul celuilalt. Emoþiile
bãrbatului ºi ale femeii diferã ca intensitate ºi nivel sau priori-
tatea femeii poate fi intimitatea emoþionalã, pe când a soþului 
ei poate fi cea fizicã. Când un cuplu învaþã sã comunice mai 
profund la nivel emoþional, amândoi ajung sã-ºi înþeleagã sen-
timentele ºi se aflã pe calea cea bunã în atingerea unei intimi-
tãþi adevãrate. Dezvoltarea intimitãþii presupune dãrâmarea 
zidurilor ºi a barierelor.
    Judson Swihart scrie despre tragedia cãsniciilor din care 
lipseºte intimitatea emoþionalã: „Unii oamenii se aseamãnã cu
castelele medievale. Zidurile lor înalte îi protejeazã sã nu fie
rãniþi. Se protejeazã emoþional împiedicând orice schimb emoþio-
nal cu ceilalþi. Nimeni nu poate intra. Ei sunt apãraþi de orice 
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atac. Totuºi, la o cercetare mai atentã, locatarul este izolat ºi se 
plimbã singur prin castelul lui. A devenit prizonier prin voia lui. 
Simte nevoia de a fi iubit, dar zidurile sunt atât de înalte încât 
nici alþii nu pot ajunge la el, nici el nu poate ajunge la alþii.“8

Cãsãtoria este o chemare 
la suferinþã
    Elementul crucial în crizele vieþii este reacþia noastrã. Când 
întâlnim necazuri spunem: „Doamne, nu la aºa ceva m-am aºtep-
tat. Nu am anticipat aceste lucruri.“ Dar necazul a venit fãrã sã 
þinã cont de voinþa noastrã. Problema este cum vom reacþiona.
    Un text biblic care mã ajutã la consilierea premaritalã este cel 
din Iacov, 1:2-3: „Fraþii mei, sã priviþi ca o mare bucurie când treceþi 
prin felurite încercãri, ca unii care ºtiþi cã încercarea credinþei
voastre lucreazã rãbdare.“ Când citim un pasaj similar, spunem de 
obicei: „Da, este adevãrat.“ Totuºi, este mult mai greu de aplicat
acest lucru.
    Ce înseamnã cuvântul „sã priviþi“? Este vorba de o atitudine 
a inimii sau a minþii care decide dacã situaþia dificilã prin care 
trecem ne va influenþa pozitiv sau negativ. Iacov ne spune sã pri-
mim bine necazurile ºi sã ne bucurãm.
    Stã în puterea ta sã hotãrãºti ce atitudine vei adopta faþã de 
necazuri. Poþi spune: „Este îngrozitor de greu. Sunt profund deran-
jat. Este ultimul lucru pe care mi l-aº fi dorit în viaþã. De ce s-a 
întâmplat tocmai acum? De ce mie?“
    Cealaltã cale de a „privi“ necazurile este sã spui: „Nu este 
ceea ce am aºteptat ºi am dorit. Îmi va fi greu, dar ce îmi poate 
fi folositor în aceastã situaþie?“ Nu trebuie sã negi durerea sau 
rãnile sufleteºti, ci sã te întrebi permanent: „Ce pot învãþa ºi 
cum poate fi folosit necazul meu spre gloria lui Dumnezeu?“ 
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    Timpului verbului folosit în textul biblic este un indiciu al 
hotãrârii de a acþiona. Nu trebuie sã adoptãm o atitudine de 
resemnare: „Mã dau bãtut. Voi fi obligat sã suport în continuare.
Aceasta va fi viaþa mea de acum încolo.“ Dacã te resemnezi, te 
dai bãtut ºi nu mai încerci sã faci nimic. Timpul verbului înseam-
nã cã trebuie sã te împotriveºti tendinþei fireºti de a considera 
necazul o forþã negativã. Când vei fi tentat sã-l priveºti în acest 
mod, trebuie sã îþi aminteºti cuvintele lui Iacov ºi sã spui: „Nu, 
nu este bine. Cred cã existã o cale mai bunã. Doamne, ajutã-mã 
sã vãd lucrurile dintr-o perspectivã diferitã.“ Atitudinea ta se 
va schimba ºi reacþia ta faþã de necazuri va fi mai constructivã. 
Acest lucru presupune însã un efort substanþial din partea ta.
    Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea ºi libertatea de a hotãrî 
cum sã reacþionãm faþã de evenimentele din viaþa noastrã. 
Probabil cã doreºti ca un anumit eveniment sã nu aibã loc în 
viaþa ta, dar nu îl poþi împiedica.
    Soþia mea Joyce ºi cu mine am învãþat sã privim la Dumnezeu
atunci când am trecut prin necazuri. Noi am avut doi copii: o 
fiicã, Sheryl ºi un fiu, Matthew. Mintea lui Matthew nu s-a dez-
voltat mai mult decât mintea unui copil de doi ani. Din cauza 
unor leziuni ale creierului, a fost retardat mintal, iar diagnos-
ticul a fost foarte sumbru. A murit la vârsta de 22 de ani.
    Nu ne-am gândit niciodatã la posibilitatea de a deveni pãrinþii
unui copil retardat mintal. Ne-am cãsãtorit la absolvirea cole- 
giului, am urmat facultatea, cursurile de specializare ºi am 
început lucrarea într-o bisericã. Dupã ºapte ani s-a nãscut 
Matthew. Am învãþat multe ºi ne-am maturizat având grijã de el.
Analizându-mi viaþa, îmi dau seama cã am fost un om egoist ºi 
lipsit de rãbdare. Boala lui Matthew m-a învãþat sã devin rãbdã-
tor. Când aºtepþi mult timp ca un copil sã reuºeascã sã apuce un 
obiect, când aºtepþi trei sau patru ani ca sã înveþe sã umble, îþi
dezvolþi rãbdarea. Am învãþat sã fim atenþi la o persoanã care   
nu-ºi putea comunica verbal nevoile, durerile ºi dorinþele. Ne 
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strãduiam sã ghicim ce vrea sã ne spunã ºi sã interpretãm semnele
pe care le fãcea.
    Este inutil sã vã mai spun cã Joyce ºi cu mine ne-am maturizat
ºi ne-am schimbat mult în acest timp. Am simþit durerea, frustra-
rea ºi tristeþea. Am învãþat sã ne bucurãm ºi sã Îi mulþumim lui
Dumnezeu pentru micile progrese pe care le înregistra fiul nostru,
lucruri care pentru alþi oameni erau perfect normale. Semnificaþia
numelui lui Matthew, „darul lui Dumnezeu“ sau „dar de la Dumne-
zeu“ a devenit foarte importantã pentru noi.
    Am fi putut foarte uºor sã ne lãsãm pradã resentimentelor din 
cauza bolii lui Matthew. Ea ne-ar fi putut înstrãina ºi ar fi putut 
împiedica creºterea noastrã spiritualã. Dumnezeu, însã, ne-a dat
puterea sã alegem calea acceptãrii. Am crescut ºi ne-am maturi-
zat spiritual. Împreunã. Nu deodatã, ci de-a lungul mai multor 
ani. Au fost multe greutãþi de depãºit. Dar au fost ºi momente 
de victorie ºi înãlþare sufleteascã. Matthew a fost instrumentul 
prin care Dumnezeu ne-a schimbat.
    Soþia mea ºi cu mine am descoperit multe lucruri despre felul 
cum lucreazã Dumnezeu. Ne-am dat seama cã El ne-a pregãtit cu 
mai mulþi ani înainte de naºterea lui Matthew, cu toate cã noi nu
am ºtiut cã învãþam atunci sã ne confruntãm cu o problemã atât
de dureroasã. La seminar mi s-a cerut sã scriu o lucrare. Neavând 
nici o idee, i-am cerut pãrerea unui profesor. Mi s-a sugerat 
titlul: „Educaþia creºtinã a unui copil retardat mintal“. Nu ºtiam 
nimic despre acest subiect, dar am învãþat repede multe lucruri. 
Am citit cãrþi, am fost la cursuri, am fãcut practicã în spitale 
ºi apoi mi-am scris lucrarea. Am rescris-o de trei ori ºi soþia 
mea mi-a bãtut-o la maºinã de trei ori înainte sã-mi fie primitã.
    Studiile mele ulterioare în domeniul psihologiei au necesitat 
sute de ore de practicã într-o ºcoalã. ªcoala mi-a încredinþat  
sarcina de a mã ocupa de copiii retardaþi mintal.
    Apoi am fost timp de ºase ani pastor responsabil de educaþia 
din bisericã ºi mi s-a cerut sã alcãtuiesc un program de ªcoalã 
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duminicalã pentru copiii retardaþi. Sarcina mea a fost sã con-
cep programa ºi sã pregãtesc învãþãtorii.
    Discutam într-o searã cu Joyce cu aproape doi ani înainte de 
naºterea lui Matthew. Unul dintre noi a spus: „Nu þi se pare intere-
sant faptul cã venim în contact atât de des cu mulþi copii retardaþi 
mintal? Am învãþat multe lucruri despre ei. Poate cã Dum-
nezeu ne pregãteºte pentru viitor.“ Doar atât am spus ºi nici nu
mai þinem minte care dintre noi a spus aceste cuvinte. La scurt
timp s-a nãscut Matthew. Opt luni mai târziu au început pro-
blemele. Nesiguranþa legatã de ritmul dezvoltãrii lui ne îngrijora.
Când am aflat tot adevãrul, am început sã înþelegem pentru ce 
ne pregãtise Dumnezeu.
    Ce rol joacã în acest proces chemarea la suferinþã? Textul  
din Romani, 8:16-17, spune: „Însuºi Duhul adevereºte împreunã 
cu duhul nostru cã suntem copii ai lui Dumnezeu. ªi, dacã sun-
tem copii, suntem ºi moºtenitori, moºtenitori ai lui Dumnezeu 
ºi împreunã moºtenitori cu Hristos, dacã suferim cu adevãrat 
împreunã cu El, ca sã fim proslãviþi împreunã cu El.“ Ca membri 
ai Trupului lui Cristos, suferim atunci când suferã alt membru.
    Crizele mai mici sau mai mari care vor apãrea în cãsnicie 
vor aduce suferinþe ambilor parteneri. Durerea împãrtãºitã este 
mai micã; durerea înduratã singur este mai mare. Lewis B. 
Smedes descrie suferinþa conjugalã în modul urmãtor:

   Cãsnicia fiecãrui om înseamnã ºi suferinþã. Visãtorii îþi 
vor spune despre cãsnicie cã este un palat al plãcerilor în
care spiritele erotice se bucurã de relaþii pe deplin satis-
fãcãtoare. Dar se înºealã. Cãsãtoria este o chemare la 
suferinþã. Ai promis cã vei suferi alãturi de partener. Da, 
sã suferi, nu îmi retrag cuvintele. Am dreptate pentru 
cã, mai devreme sau mai târziu, mai mult sau mai puþin, 
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partenerul cãruia i-ai promis dragoste veºnicã va suferi, 
iar tu ai promis vei fi alãturi de el. Cãsnicia este o viaþã 
de suferinþã împãrtãºitã.9

    Acesta este privilegiul! Aceasta este slujba noastrã reciprocã.
Acesta este sensul afirmaþiei cã o cãsnicie este un dar. Cum vei 
reacþiona faþã de acest aspect al cãsniciei?10
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Z iua cãsãtoriei se apropie ºi anticipezi o viaþã plinã de   
satisfacþie ºi de dragoste. Speri ca viaþa de familie sã îþi 
aducã bucuriile la care ai visat, existã însã o piedicã care 

te poate lipsi de fericire. Care crezi cã este aceastã piedicã? Iatã 
rãspunsul: problemele din trecut care au rãmas nerezolvate ºi care
îþi afecteazã încã viaþa. Desigur, ceea ce suntem în prezent este 
determinat într-un mod sau altul de trecut. Eu mã refer acum la
relaþiile trecute care te împiedicã sã dezvolþi o relaþie normalã sau
care determinã reacþiile tale faþã de persoana cu care eºti logodit.
ªtiu cã vrei sã fii o persoanã independentã, liberã de influenþele
negative ale trecutului. Dar întrebarea mea este dacã te-ai elibe-
rat într-adevãr de trecut?
    În societatea noastrã idealul libertãþii personale este conside-
rat atât de important încât oamenii cred adeseori cã trebuie sã
ajungã la aceastã independenþã personalã. „Sunt eu însumi; am
trecut peste experienþele negative ale trecutului.“ Afirmaþia este
impresionantã, dar cei mai mulþi dintre noi nu suntem atât de
independenþi ºi de liberi faþã de trecut pe cât credem cã suntem.

Hotãrârea de a te 
elibera de trecut

2



Pe mãsurã ce îmbãtrânim, 
magazia amintirilor noastre
se umple tot mai mult. 
Personalitatea ºi felul 
nostru de a fi sunt 
determinate de aceste 
amintiri. Multe dintre 
bucuriile, supãrãrile, 
accesele noastre de 
mânie sau satisfacþiile 
noastre sunt strâns 
legate de felul cum ne 
amintim de relaþiile ºi 
experienþele trecute.



    Problemele nerezolvate din relaþiile anterioare ºi alte expe-
rienþe negative din trecut influenþeazã viaþa ºi obstrucþioneazã 
comunicarea în cazul celor mai mulþi dintre oameni. Unii suferã
destul de mult din cauza unor probleme din trecut rezolvate doar
pe jumãtate sau neîngropate deplin. Datoritã faptului cã reacþiile
noastre prezente se bazeazã pe aspectele nerezolvate ale relaþiilor
noastre anterioare, dificultãþile pe care le întâmpinãm nu fac decât
sã se perpetueze.
    Unii oamenii suferã încã din cauza rãnilor ºi a cicatricelor pro-
duse de relaþiile anterioare. Unii au încercat sã îngroape în uitare
amintirile dureroase, sperând ca ele sã nu mai iasã la suprafaþã 
niciodatã.
    Pe mãsurã ce îmbãtrânim, magazia amintirilor noastre se
umple tot mai mult. Personalitatea ºi felul nostru de a fi sunt
determinate de aceste amintiri. Multe dintre bucuriile, supãrãrile,
accesele noastre de mânie sau satisfacþiile noastre sunt strâns 
legate de felul cum ne amintim de relaþiile ºi experienþele trecute.
    Un alt aspect al problemei este faptul cã fiecare îºi aminteºte
în mod diferit acelaºi eveniment. De exemplu, eu îmi pot aminti
cu plãcere de încântarea unei excursii pânã la un lac de munte. 
Tu poate cã îþi aminteºti de greutatea urcuºului ºi de oboseala pe 
care ai resimþit-o încã trei zile dupã aceea. Aceeaºi întâmplare,
dar cu impresii diferite lãsate de aspecte diferite.
    Multe neîmpliniri din cãsãtorie îºi au originea în amintiri. O
datã importantã uitatã, o ceartã, descoperirea infidelitãþii ºi nume-
roase alte experienþe se imprimã adânc în mintea noastrã. Uneori 
încercãm sã ascundem aceste amintiri ºi sã le îngropãm cât mai 
adânc în mintea noastrã. Cine vrea sã-ºi aminteascã durerile din
trecut? Sã trãim prezentul ca ºi cum nu s-ar fi întâmplat nimic rãu.
    Ascunderea amintirilor neplãcute împiedicã, însã, vindecarea 
completã a rãnilor sufleteºti. Ele vor rãmâne o ancorã care ne va
îngreuna mult drumul ulterior în viaþã. Când îngropãm amintiri 

Deci, te cãsãtoreºti            H. Norman Wright                       35



ºi dureri trecute, le îngropãm de vii. Ele vor învia când ne vom 
aºtepta mai puþin. Amintirile dureroase trebuie aduse la supra-
faþã ºi confruntate dacã vrem sã scãpãm de efectul lor.
    Ele reapar atunci când ne confruntãm cu probleme în cãs-
nicia noastrã ºi trecutul va determina modul cum vom încerca 
sã rezolvãm aceste probleme. Unii oameni se cãsãtoresc în 
speranþa cã noua lor relaþie va fi radiera care va ºterge trecu-
tul, dar vor învãþa foarte repede cã trecutul nu poate fi uitat 
atât de uºor. Cãsãtoria nu va schimba trecutul nostru, ci dim-
potrivã. Cãsãtoria poate duce la descoperirea rãnilor trecutului 
ºi toate eforturile noastre de a ascunde amintirile dureroase 
pot duce la destrãmarea cãsniciei.

Când încep sã se formeze 
amintirile?
    Când încep sã se formeze amintirile? Ce efect au ele asu-
pra ta ºi asupra modului în care comunici cu logodnicul tãu? 
Care este cea mai veche amintire pe care o ai? Cea mai veche 
amintire a mea o reprezintã o serie de imagini care s-au impri-
mat în mintea mea pe când aveam patru ani ºi cãlãtoream cu 
pãrinþii mei prin þarã. 
    Care sunt cele mai vechi amintiri plãcute pe care le ai? Eu îmi
amintesc cã am fost cu tata, cu fratele meu ºi cu un veriºor la pes-
cuit. Am prins mulþi peºti ºi pentru mine a fost o experienþã plãcutã.
    Care sunt cele mai vechi amintiri neplãcute pe care le ai? 
O amintire dureroasã pentru mine este bãtaia primitã pentru 
felul cum m-am purtat. 

Copilul interior din trecut
    Lucrurile pe care ni le amintim din copilãrie sunt mai mult 
decât simple amintiri. Sentimentele ºi atitudinile din primii ani de
viaþã pot determina comportamentul actual. Unele te pot ajuta

36                       H. Norman Wright            Deci, te cãsãtoreºti



sã progresezi, altele te vor împiedica. Amintirile neplãcute as-
cunse vin în conflict cu viaþa de adult. Doctorul Hugh Missildine
se referã la amintirile din perioada copilãriei prin expresia: 
„copilul interior din trecut“. Acest copil încearcã sã îþi con-
troleze viaþa. O parte din problemele pe care le ai se datoreazã 
persistenþei sentimentelor copilãriei, sentimente potrivite acelei
vârste, dar care nu mai corespund vieþii de adult.
    Uneori te întrebi: „De ce spun ceea ce spun?“ „De ce mã port
aºa?“ „De ce nu reuºesc sã mã port mai bine?“ „De ce am aceste
sentimente?“ Rãspunsurile la aceste întrebãri sunt frustrante. 
Începi sã te condamni pentru cã ai aceste sentimente, iar încer-
cãrile de a le nega sau de a le suprima nu provoacã decât ºi mai 
multã suferinþã. Dificultãþile cresc ºi pentru cã nu împãrtãºeºti 
zbuciumul interior cu altcineva.
    Multe amintiri fac parte din categoria conflictelor nerezol-
vate din perioada copilãriei, „copilul tãu interior din trecut“. 
Cine se poartã cu tine ca ºi cu un copil? Pãrinþii tãi. Dar ce 
faci când eºti adult ºi nu mai locuieºti cu pãrinþii tãi sau ei au 
decedat? Cine se va purta ca un pãrinte cu acel „copil interior 
din trecut“? Þi-ai însuºit atitudinile ºi concepþiile pãrinþilor, 
chiar dacã nu þi-ai dat seama de acest fapt, iar rezultatul este 
cã te porþi cu tine însuþi ºi cu alþii la fel cum au fãcut-o pãrinþii 
tãi, deºi aceste atitudini nu îþi aparþin. Astfel, comunicarea cu 
logodnicul tãu nu este de fapt comunicarea ta proprie. Reacþiile 
tale sunt atât ale unui adult cât ºi ale unui copil din trecut.

Vechile obiceiuri ale trecutului

    Când devii propriul tãu pãrinte foloseºti obiceiurile trecu-
tului pentru cã eºti familiarizat cu ele. Faci acest lucru, chiar 
dacã  aceste obiceiuri sunt dãunãtoare, pentru cã te temi sã te 
desparþi de trecutul familiar ºi sã trãieºti într-un prezent nou. 
Este necesar sã faci un efort ca sã te dezlipeºti de trecut.
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    Trecutul iese la suprafaþã cel mai bine atunci când te cãsã-
toreºti. Dr. Hugh Missildine este de pãrere cã la o cãsãtorie 
participã patru oameni, nu doi: cei doi adulþi din prezent ºi cei 
doi copii din trecut care se poartã conform trecutului ºi mediu-
lui în care au crescut. Acest fapt complicã o cãsãtorie, ca sã nu 
spunem mai mult. Fiecare partener aduce în cãsãtorie aspecte 
ascunse ale copilãriei fãrã a fi conºtient de acest lucru. Toþi 
procedãm aºa, deºi am auzit de multe ori îndemnul Scripturii: 
„Când eram copil, vorbeam ca un copil, simþeam ca un copil, 
gândeam ca un copil; când m-am fãcut om mare, am lepãdat ce 
era copilãresc“ (1 Corinteni, 13:11).
    În perioada de curtare încercãm sã ne scoatem în evidenþã 
calitãþile de adult pentru a-l impresiona pe partener, dar dupã 
încheierea cãsãtoriei renunþãm la aceste eforturi. Ne adaptãm
progresiv în noul nostru mediu ºi începem sã ne simþim confor-
tabil în el. Atmosfera care se creeazã invitã parcã obiceiurile trecu-
tului sã reaparã. Nu i-ai auzit pe soþi plângându-se: „Înainte de
cãsãtorie a fost altfel“, sau: „Niciodatã nu am vãzut aceastã parte
a personalitãþii lui“?
    Soþia îºi poate aminti cã mama ei þinea foarte mult la curãþe-
nie ºi casa ei era impecabil de curatã ºi ordonatã. ªi ea va încerca
sã îºi pãstreze casa curatã. Vrea sã fie o soþie bunã, nu-i aºa? Dar
soþul ei considerã casa drept un refugiu personal unde ordinea 
ºi curãþenia nu au ce cãuta. De ce? Datoritã mesajelor ºi imagi-
nilor trecutului ºi probabil cã urmeazã exemplul tatãlui sãu. Mulþi
dintre noi încearcã, conºtient sau nu, sã copieze obiceiurile fa-
miliale ale copilãriei.
    Copilul din noi are multe dorinþe. Modul de comunicare din
familia noastrã va fi reluat în familia nouã pe care o întemeiem.
În unele cazuri, dificultatea de comunicare dintre soþ ºi soþie este
aproape la fel de mare ca între doi oameni care vorbesc limbi 
diferite. Dr. Hugh Missildine duce acest adevãr cu un pas mai 
departe:

38                       H. Norman Wright            Deci, te cãsãtoreºti



   În general, pentru a ajunge la sentimentul cã ne simþim „ca
acasã“ în cãsãtoria noastrã, ne purtãm cu noi înºine la fel
cum s-au purtat pãrinþii noºtri cu noi. Atmosfera emoþio-
nalã, uneori chiar ºi caracteristicile dureroase din ceea 
ce a fost odinioarã „acasã“ sunt copiate cât mai precis cu
putinþã. De multe ori chiar noi înºine îl invitãm pe partene-
rul nostru sã se poarte cu noi la fel cum s-au purtat 
pãrinþii cu noi — fãrã sã fim conºtienþi, sperãm cã vom fi
apreciaþi de partener ºi depindem de modul lui de evaluare
a persoanei noastre, exact aºa cum am sperat sã fim accep-
taþi ºi iubiþi de pãrinþii noºtri. Într-un sens, aceasta este 
cauza pentru care partenerul nostru refuzã sã îºi asume 
responsabilitãþile de adult ºi se „poartã ca un copil“.1

    Dacã am fi conºtienþi de faptul cã în fiecare din noi locuieºte 
un adult, dar ºi un copil care încã mai creºte (în cazul cel mai 
bun), am fi mai înþelegãtori unii cu ceilalþi.
    Încã din primele zile ale copilãriei ne simþim ataºaþi de pãrinþi.
Ei ne împlinesc nevoile ºi dorinþele ºi ne conferã un sentiment de
siguranþã. Dependenþa de pãrinþi persistã uneori ºi în viaþa de 
adult. Unii oameni cunosc bine acest sentiment ºi nu se simt capa-
bili sã-l înfrunte. Pentru alþi oameni este un sentiment vag care îi
împinge spre un devotament care le controleazã în continuare 
viaþa. Obiceiurile copilãriei, sãnãtoase sau dãunãtoare, rãmân 
familiare, iar familiaritatea presupune siguranþã ºi confort.
    De exemplu atracþia spre un anumit tip de oameni pe care o
simþim ca adulþi poate fi o reminiscenþã a copilãriei. Dacã pãrinþii
noºtri au fost iubitori, ºi-au lãsat amprenta asupra noastrã, 
chiar dacã nu ne amintim amãnuntele relaþiei cu ei. Devenind 
adulþi, unii oameni se simt atraºi de oameni asemãnãtori 
pãrinþilor lor. Alþii sunt atraºi de oameni opuºi pãrinþilor lor.

    Sã luãm exemplul unei femei, Maria. De când a început sã 
aibã întâlniri cu bãrbaþi a devenit evident faptul cã era atrasã 
de bãrbaþi nepotriviþi. Ea ºi-a dat seama cã se simþea atrasã de 
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bãrbaþi cu anumite defecte. Tatãl ei era un bãrbat frumos, dar 
pasiv. Din primii ani ai copilãriei ea l-a admirat ºi s-a strãduit 
sã nu-i observe defectele, dar dupã mulþi ani de dezamãgiri, s-a 
simþit trãdatã. Cu toate acestea, se întâlnea în continuare cu 
bãrbaþi ce se asemãnau cu tatãl ei, sperând cã ei se vor dovedi 
oameni de încredere ºi cã ea îi va putea ajuta.
    Experienþa lui John reflectã o altã variantã a acestei ten-
dinþe. El a fost crescut de o mamã rece, distantã ºi indiferentã. 
Era foarte curatã ºi þinea la ordine ºi curãþenie mai mult decât 
la familie. Se îmbrãca foarte bine ºi nu-i permitea fiului ei sã 
se apropie prea mult de ea pentru a nu-i deranja þinuta sau 
pentru a nu-i ciufuli pãrul. El s-a simþit manipulat pentru cã ea 
întotdeauna îi spunea ce sã facã, cum sã se poarte ºi cum sã 
se îmbrace, mai ales când primeau musafiri. Cu toate cã John 
a crescut într-o atmosferã rece ºi lipsitã de afecþiune, spre ce 
gen de femei va fi atras? Spre femei egoiste, care nu ºtiu sã se 
dãruiascã ºi care nu sunt decât manechine lipsite de suflet. De 
ce? Pentru cã nu a renunþat la efortul de a încerca sã schimbe 
femei asemãnãtoare mamei lui, sperând ca ele sã-i împlineascã 
nevoile. El alege femei care nu ºtiu sã dãruiascã ºi încercarea 
lui de a le schimba îi va duce tot mai multã frustrare.
    Ataºamentul faþã de pãrinþi determinã tipul de om pe care-l
alegem drept partener de viaþã. Unii oameni încearcã sã recreeze
atmosfera familialã. De exemplu, un copil singur la pãrinþi, care
nu are multã experienþã în stabilirea de relaþii cu cei de vârsta 
lui, va cãuta oameni care sã fie asemãnãtori cu pãrinþii lui. Unii
oameni îºi aleg partenerii astfel încât ei sã se asemene cu o per-
soanã importantã din copilãria lor: un pãrinte, un frate, o rudã.
Fiecare om face acest lucru într-o anume mãsurã. Dacã existã, însã,
probleme emoþionale nerezolvate între noi ºi persoana respec-
tivã din copilãrie, relaþia prezentã se va confrunta cu probleme. 
De exemplu, ne alegem un partener care sã fie asemãnãtor cu o
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persoanã din trecutul nostru cu care nu ne-am înþeles. Nu ne 
vom putea înþelege nici în prezent cu acest tip de om, dar nu 
suntem deplin conºtienþi de faptul cã repetãm trecutul.
    Nu toþi oamenii doresc sã recreeze atmosfera casei pãrinteºti 
atunci când se cãsãtoresc. Unii oameni doresc exact opusul ºi 
cautã un partener foarte diferit. Ei încearcã sã scape de modul 
vechi de viaþã ºi cautã unul nou. Convingerea lor este cã se vor 
înþelege foarte bine cu un tip de persoanã diferit de persoanele 
din copilãria lor. Dar nu sunt întotdeauna capabili sã vadã 
asemãnãrile ascunse, care vor apãrea pe parcurs. Când desco-
perã cã partenerii lor nu sunt chiar atât de diferiþi de oamenii 
din copilãria lor, intrã în panicã. Istoria se repetã. Cu cât au 
fost mai numeroase problemele nerezolvate ale trecutului, cu 
atât mai mare va fi frustrarea.
    Poate vã întrebaþi de ce depind atât de mult vieþile unor 
oameni de influenþa unor persoane din trecutul lor? M-aþi crede 
dacã v-aº spune cã nu putem schimba nimic în aceastã privinþã? 
De ce? Pentru cã relaþia cu pãrinþii noºtri a început atunci când 
eram neputincioºi. Existenþa noastrã a depins de ei. Am aflat 
acest lucru la foarte scurt timp dupã naºtere. Am învãþat cum sã 
ne purtãm ca sã nu-i supãrãm ºi sã suportãm astfel consecinþe 
neplãcute. Dacã tata ºi mama erau mulþumiþi de noi, atunci ne 
acordau mai multã atenþie. Copilul învaþã un întreg repertoriu 
de reacþii faþã de pãrinþi pentru a menþine pacea cu ei.
    Dependenþa noastrã fizicã începe sã scadã pe mãsura trecerii
anilor, dar dependenþa emoþionalã de pãrinþi scade mai lent. Ne
vom strãdui în continuare sã pãstrãm relaþii amicale cu ei. În
cazul unor oameni scãderea dependenþei emoþionale este nesem-
nificativã. Dr. Howard Halpern explicã acest aspect al vieþii 
noastre: „Cordonul ombilical emoþional nu numai cã nu se rupe,
ci se transformã într-un nod gordian care ne leagã de reacþiile 
pãrinþilor faþã de noi.“2
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Evaluarea trecutului
    Sã ne examinãm trecutul. Rãspunde la întrebãrile urmãtoare.
Ar fi bine sã scrii rãspunsurile ºi apoi sã le discuþi cu logodnicul
tãu.

1.  Evalueazã-þi viaþa din punct de vedere al istoriei familiei tale.
    

    a. Care au fost, dupã pãrerea ta, calitãþile tatãlui tãu?

    b. Care au fost, dupã pãrerea ta, defectele tatãlui tãu?

    c.  Descrie sentimentele faþã de tatãl tãu.

    d. Ce fel de emoþii a arãtat el faþã de tine ºi cum ºi le-a 
        exprimat?
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    e.  Prezintã modul de comunicare dintre tine ºi tatãl tãu.

    f.  Descrie cele mai plãcute ºi cele mai neplãcute experienþe 
        pe care le-ai avut cu tatãl tãu.

    g. Care crezi cã au fost pãrerile tatãlui tãu despre tine, 
        pozitive sau negative?

    h. Descrie modul în care te-a pedepsit ºi te-a criticat tatãl tãu.

    i.  În ce mod crezi cã eºti diferit de tatãl tãu?

Deci, te cãsãtoreºti            H. Norman Wright                       43



    j.  Care au fost, dupã pãrerea ta, calitãþile mamei tale?

    k. Care au fost, dupã pãrerea ta, defectele mamei tale?

    l.  Descrie sentimentele faþã de mama ta.

    m. Ce fel de emoþii a arãtat ea faþã de tine ºi cum ºi le-a 
        exprimat?

    n. Prezintã modul de comunicare dintre tine ºi mama ta.
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    o. Descrie cele mai plãcute ºi cele mai neplãcute experienþe 
        pe care le-ai avut cu mama ta.

    p. Care crezi cã au fost pãrerile mamei tale despre tine, 
        pozitive sau negative?

    q. Descrie modul în care te-a pedepsit ºi te-a criticat mama ta.

    r.  În ce mod crezi cã eºti diferit de mama ta?

2.  Traseazã o linie care sã descrie relaþia cu tatãl tãu din 
copilãrie pânã în prezent.
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Apropiatã
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    a. De ce a fost relaþia apropiatã?

    b. De ce a fost relaþia distantã?

3.  Traseazã o linie care sã descrie relaþia cu mama ta din 
    copilãrie pânã în prezent.

    a. De ce a fost relaþia apropiatã?

    b. De ce a fost relaþia distantã?

4.  Traseazã o linie care sã reprezinte relaþia cu un frate sau o sorã 
    (de sex opus cu tine sau, dacã acest lucru nu este posibil, de 
    acelaºi sex) cu vârsta cea mai apropiatã.
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5.  Descrie relaþiile dintre pãrinþii tãi în timpul copilãriei tale. Îºi 
    exprimau deschis sentimentele? Au avut dispute? Certuri? Îl 
    domina unul pe celãlalt? Prezintã problemele pe care le-ai 
    sesizat între pãrinþii tãi. Ce pãrere þi-ai format despre relaþia lor?

6.  Care au fost temerile tale cele mai mari din copilãrie (sã fii 
    criticat, sã greºeºti, sã fii respins, competiþia, întunericul, tea-
    ma de a te lovi)? Povesteºte cât de bine poþi circumstanþele în 
    care ai experimentat temerile respective.

7.  Ai fost educat în spirit creºtin? Vorbeºte despre rolul lui 
    Dumnezeu în viaþa ta. Ce probleme sau temeri au existat în 
    relaþia dintre tine ºi Dumnezeu? Când þi-ai dat seama pentru 
    prima oarã de ele? Care au fost problemele cele mai grave?
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8.  Scrie 10 adjective care te caracterizeazã.

1.  ..........................................       2. .........................................

3.  ..........................................       4. .........................................

5.  ..........................................       6. .........................................

7.  ..........................................       8. .........................................

9.  ..........................................       10..........................................
    
    Care dintre aceste adjective caracterizeazã persoanele 
urmãtoare?

Partener de viaþã ........................................................................

Tatã  ............................................................................................

Mamã   .......................................................................................

Frate ............................................................................................

Sorã  ............................................................................................

Prieten  .......................................................................................

9.  Care crezi cã este locul tãu pe urmãtoarea linie în privinþa 
    relaþiei actuale cu pãrinþii tãi?

    
      complet                                                   complet 
    dependent                                                independent
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10.    Scrie despre cele mai vechi amintiri din copilãria ta.

Modelele comportamentale 
ale trecutului
    Una dintre sarcinile pe care trebuie sã le îndeplinim când ajun-
gem adulþi este sã ne identificãm concepþiile ºi sentimentele ºi 
sã descoperim originea lor. Identificarea lor este partea simplã a
acestei sarcini, dar acceptarea sau modificarea lor este partea difi-
cilã. Multe dintre amintirile noastre (gânduri, idei, sentimente) 
constituie baza concepþiei despre noi înºine. Mulþi avem pãreri 
greºite despre noi înºine. Sursa lor este tot copilãria ºi s-au sedi-
mentat datoritã atitudinilor pãrinþilor, dar nu are nici un rost sã 
îi învinovãþim pentru acest lucru. Toþi pãrinþii comit greºeli. Toþi 
oamenii comit greºeli. Majoritatea pãrinþilor se strãduiesc sã îºi 
îndeplineascã rolul cât mai bine. Adulþi fiind, este rãspunderea 
noastrã sã ne formãm o pãrere adecvatã despre noi înºine.
    Ce experienþe din trecut au încã influenþã asupra ta? Dacã 
provii dintr-o familie care a exercitat un control strict asupra ta, 
fie eºti lipsit de iniþiativã, fie ai învãþat lecþia rezistenþei pasive.
Nu ai fost învãþat sã trãieºti independent pentru cã pãrinþii te-au
controlat, te-au supravegheat, te-au instruit, þi-au spus tot timpul ce
trebuie sã faci ºi þi-au amintit mereu de îndatoririle tale.
    Dacã pãrinþii tãi au cedat prea uºor cererilor tale, viaþa ta de
acum este caracterizatã probabil de un comportament impulsiv.
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Comiþi excese, nu te gândeºti prea mult la efectele acþiunilor 
tale, te înfurii repede ºi nu þii seama de drepturile altor oameni.
    Dacã pãrinþii te-au pedepsit prea des sau au fost neglijenþi faþã
de tine, ai rãmas poate cu sentimente de urã sau de animozitate.
Ai învãþat sã te porþi astfel încât sã justifici sau sã consolidezi 
comportarea pãrinþilor tãi. Þi-ai format convingerea cã meriþi sã
fii pedepsit. Dacã ai fost neglijat de pãrinþi, îþi va fi mai greu sã
stabileºti relaþii strânse cu alþi oameni sau sã-þi dezvolþi o identi-
tate proprie care sã te ajute sã intri în relaþii cu alþi oameni.
    Sã analizãm în detaliu douã dintre modelele comportamen-
tale din trecut.

   Efectele respingerii personale

    Ce se întâmplã dacã ai trecut prin drama respingerii în perioada 
copilãriei sau a adolescenþei? Mulþi oameni dobândesc în timpul 
creºterii convingerea cã pentru a fi acceptaþi ºi iubiþi trebuie 
sã plãteascã un preþ. Acceptarea ºi afecþiunea, în concepþia lor, 
nu sunt daruri, ci trebuie dobândite prin realizãri, prin atin-    
gerea unor scopuri sau prin abþinerea de la anumite modele    
comportamentale.
    Un bãrbat pe care l-am consiliat mi-a spus cã în copilãrie 
nu avea voie sã facã nici un zgomot sau deranj. Producerea 
zgomotelor era absolut interzisã. Când era vizitat de prieteni 
era întotdeauna jenat de zgomotele produse în timpul jocului. 
Astãzi, ca adult, rareori se poate relaxa ºi simþi în largul sãu. Se 
aflã într-o permanentã stare de iritare. A interpretat interdicþia 
de a face zgomot drept o lipsã de apreciere. De asemnenea, din 
copilãrie a rãmas cu ideea cã niciodatã nu este suficient de bun, 
chiar dacã în realitate nu a fost respins de pãrinþii lui.
    Respingerea te duce la concluzia cã nu eºti suficient de valo-
ros pentru ca cineva sã stabileascã o relaþie mai apropiatã cu tine 
sau pentru a te numãra printre cunoºtinþele lui. Respingerea
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produce durere ºi resentimente. Rãnile sufleteºti nu se vin-
decã ºi devii sensibil la orice formã de respingere, realã sau 
aparentã. Ai tendinþa de a te aºtepta la respingere din partea 
oamenilor ºi fiecare reacþie a lor faþã de tine o interpretezi în 
acest sens. Încã de la început te aºtepþi la tot ce poate fi mai 
rãu ºi eºti mereu suspicios. Îþi este greu sã fii deschis cu oame-
nii deoarece îþi este teamã cã împãrtãºirea onestã a sentimen-
telor va duce la o altã respingere dureroasã.
    Când crezi cã ai fost respins de o persoanã pe care o iubeºti, 
ai tendinþa de a te respinge pe tine însuþi. Începi sã te tratezi 
ca pe un infractor ºi sfârºeºti prin a te critica ºi a te dezaproba 
mai mult decât te-au criticat pãrinþii sau alþi oameni. Te încura-
jezi sã mergi înainte în viaþã sau faci comentarii rãutãcioase la 
adresa ta? Eºti un critic mai acid decât alþii faþã de tine însuþi? 
Îþi spui: „Eºti prea sensibil“; „Nu vei reuºi“; „Nu meriþi sã fii 
iubit“? Aceste concluzii sunt semnul cã te respingi tu însuþi. Ce 
fel de pãrinte eºti pentru tine?
    O mare parte din frãmântãrile sufleteºti se datoreazã unor 
întrebãri care au rãmas fãrã rãspuns. Te simþi vinovat de res-
pingerea pãrinþilor tãi. Dacã te consideri vinovat, sentimentul 
lipsei valorii personale va contribui la starea ta permanentã de 
suspiciune. Dacã este aºa, ce pot vedea alþii în tine? Ce motive 
le oferi sã stabileascã o relaþie strânsã cu tine? Te-ai înconjurat 
cu o armurã protectoare care îi þine pe ceilalþi la distanþã.
    Dacã în copilãrie nu ai fost iubit, ci respins, probabil cã te 
afli într-o stare de confuzie. Ai cunoscut pãrinþi care îºi iubeau 
copiii. Tu de ce nu erai acceptat ºi iubit?
    Omul care a fost respins în copilãrie intrã în cãsnicie flãmând
dupã dragoste ºi acceptare. Dacã te cãsãtoreºti cu un om care a 
trãit drama respingerii, te cãsãtoreºti cu un om flãmând. Dacã 
amândoi partenerii au trecut prin aceastã dramã, fiþi foarte 
atenþi! Exigenþele ºi aºteptãrile din partea celuilalt vor produce 
frustrãri, mânie ºi dezamãgiri.
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    În cãsnicie nevoia persoanei respinse de a i se acorda atenþie,
afecþiune ºi acceptare este constantã. Acest lucru aºeazã o povarã
grea pe umerii partenerului, iar când el nu poate rãspunde cu 
intensitatea doritã de persoana respinsã, aceasta din urmã se 
simte respins din nou. Va trece printr-o perioadã de depresie, 
se va înfuria ºi va cere ºi mai multã acceptare ºi afecþiune.
    Dacã persoana respinsã pune mereu la îndoialã dragostea 
partenerului, înseamnã cã la orizont se profileazã necazuri. Dupã
un timp partenerul nu va mai suporta sã i se punã la îndoialã 
dragostea ºi va spune: „Crezi ce vrei. Fie mã crezi pe cuvânt, 
fie nu, dar eu nu am un alt mod de a te convinge cã te iubesc. 
Am obosit sã tot încerc sã te conving. Renunþ.“ Aceste cuvinte 
vor fi interpretate de partener drept o nouã respingere, chiar 
dacã frustrarea este justificatã. Nimãnui nu îi place sã-i fie puse
permanent cuvintele ºi dragostea la îndoialã. Când aceastã si-
tuaþie continuã prea mult timp, partenerul devine furios. Orice 
ar face, nu este suficient.
    Unii oameni care au trecut prin drama respingerii îºi vor cãuta
un partener care sã le ofere aceleaºi experienþe din perioada 
copilãriei. S-au obiºnuit cu atitudinea distantã ºi tratamentul 
nedrept la care au fost supuºi atât de mulþi ani. Dacã partenerul 
sãu nu îi aratã acceptare ºi iubire, omul care a fost respins va 
retrãi experienþele familiare ale trecutului. El nu înþelege adevãrul
cã nu va primi acceptare ºi iubire din partea unui om care, din 
cauza propriilor defecte, nu este capabil sã-i dãruiascã prea mult. 
Este ca ºi cum ai vrea sã scoþi apã dintr-o fântânã secatã.
    Unii oameni au tendinþa de a fi perfecþioniºti. Un perfecþionist
a primit probabil urmãtoarele mesaje de la pãrinþii sãi: „Te poþi 
descurca mai bine“; „Nu te-ai strãduit destul“; „Întotdeauna sã 
fii primul“; „Vei fi iubit dacã vei reuºi în viaþã“; „Depãºeºte-l pe 
colegul tãu.“ Aceºti oameni îºi amintesc de comentariile critice, 
de mesajele cu dublu înþeles, de feþele triste, de semnele de dez-
aprobare, de lipsa aprecierii realizãrilor lor, de exigenþele de a 
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face întotdeauna mai bine decât au fãcut etc. Ei sunt mãcinaþi 
permanent de pretenþiile exagerate care li se impun.
    Perfecþionistul are scopul iluzoriu de a fi plãcut pãrinþilor. 
Chiar dacã pãrinþii nu mai sunt, mesajul pãrintesc încã rãsunã 
în mintea lor. Monologurile interioare ºi reacþiile exterioare 
ale perfecþioniºtilor iau întotdeauna în considerare pãrerile 
pãrinþilor. De asemenea, ei cer din partea celor din jur acelaºi 
perfecþionism: „Dacã eu trebuie sã fiu perfect, ºi ceilalþi trebuie 
sã fie perfecþi. Trebuie sã-i îndemn, sã-i corectez, sã-i critic, 
sã-i fac perfecþi ca ºi mine. Nu le voi da nici o clipã de rãgaz. 
Fiecare om îºi poate îmbunãtãþi performanþele.“ Ce se întâm-
plã când ceilalþi oameni nu se ridicã la înãlþimea cerinþelor 
perfecþionistului? Perfecþionistul devine nervos pentru cã lipsa
perfecþiunii altor oameni îi trezeºte propriile sentimente de 
inferioritate. Ajunge sã creadã cã nimeni, inclusiv el, nu poate 
reuºi în viaþã. Frãmântãrile lui reprezintã o încercare de a 
scãpa de tortura lui permanentã: „Aº fi putut face mai bine.“
    Este greu sã trãieºti împreunã cu un perfecþionist. Dacã eºti 
un perfecþionist, permite-mi sã-þi spun cum te vei comporta. Vei 
fi foarte exigent cu tine însuþi ºi probabil ºi cu viitorul partener 
de viaþã. Vei depune un efort imens pentru a atinge obiective 
iluzorii. Totul trebuie sã fie la locul lui. Hainele trebuie sã fie 
asortate. Fiecare obiect trebuie aliniat perfect pe masã sau în 
dulap. Întotdeauna trebuie sã foloseºti expresiile potrivite la 
momentul potrivit. Punctualitatea devine un cult. Mai sunt încã 
multe alte caracteristici ale perfecþionistului. Vei acorda o mare 
atenþie celor mai neînsemnate detalii ºi te vei supãra când nu vei 
putea impune acelaºi mod de viaþã partenerului tãu. Niciodatã 
nu vei fi mulþumit de realizãrile tale ºi ale partenerului. Aceasta 
este problema dificilã pe care va trebui sã o înfrunþi.
    Vei avea succese, dar nu îþi vor aduce un sentiment de împli-
nire. Te vei simþi tot gol ºi neîmplinit. Vei avea „succese ratate“.
Majoritatea oamenilor obþin succese ºi se simt satisfãcuþi ºi 
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împliniþi. Acþiunile noastre sunt în folosul celorlalþi ºi acest fapt
ne creeazã o stare de mulþumire. Perfecþionistul, însã, acþioneazã
numai pentru succesul propriu ºi nu va gãsi satisfacþie. Sloganul 
lui este: „Trebuie sã fiu mai bun, mai bun, mai bun!“
    Acest mesaj se schimbã în cadrul unei relaþii în: „Aº fi putut
fi mai bun.“ Existã întotdeauna promisiunea iluzorie a câºtigãrii
acceptãrii ºi aprobãrii celorlalþi dacã va avea realizãri importante. 
Dar acest lucru nu se întâmplã niciodatã. Modul în care comunicã
perfecþionistul reflectã modul lui de gândire. Fiind convins cã 
niciodatã nu este suficient de bun ºi cã realizãrile ar fi putut fi mai
bune, el se submineazã pe sine însuºi ºi submineazã relaþia cu 
ceilalþi.

    Nu avem nevoie de o listã cu realizãri pentru a demonstra 
cã suntem oameni valoroºi. Dacã suntem convinºi cã valoarea 
este datã de realizãrile noastre ºi nu este un dar, intrãm într-un
cerc vicios. Nu trebuie sã ne temem cã ne pierdem valoarea perso-
nalã deoarece Dumnezeu nu ne preþuieºte dupã realizãrile noas-
tre. El ne-a creat dupã chipul Sãu ºi suntem valoroºi din acest 
motiv. Când credem cã trebuie sã ne câºtigãm valoarea personalã
prin realizãri, ne vom simþi ameninþaþi de orice piedicã în calea 
realizãrilor noastre.
    Perfecþionistul se teme sã nu greºeascã pentru cã orice gre-
ºealã este un semn al lipsei lui de valoare. El s-a obiºnuit sã se 
concentreze mai mult asupra defectelor decât asupra calitãþilor 
lui, dar, atunci când suntem convinºi cã valoarea noastrã este un 
dar al lui Dumnezeu, suntem dispuºi sã ne asumãm riscul de a 
greºi, pentru cã valoarea noastrã rãmâne intactã, indiferent de 
rezultatul acþiunilor noastre. Putem întreprinde acþiuni noi, care 
nu au garanþia succesului, dar care vor duce la creºterea valorii 
darului pe care l-am primit de la Dumnezeu. Darul lui Dumnezeu 
duce la perfecþionarea vieþii noastre ºi nu suntem terorizaþi de 
temerile ºi frãmântãrile perfecþionistului.
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Efectele indulgenþei pãrinþilor

    Mediul din care provin oamenii este diferit, dar acesta le in-
fluenþeazã viaþa de adult. Poate cã pãrinþii au considerat cã 
modul cel mai potrivit de a-ºi exprima dragostea era sã fie indul-
genþi. Rezultatul este cã am fost obiºnuiþi sã primim, sã primim,
sã primim. Primeam înainte de a cere. Primeam cadouri ºi ni se
acorda atenþie fãrã a ne exprima dorinþele ºi nevoile. Un copil 
crescut într-un mediu familial de acest fel nu învaþã sã obþinã satis-
facþie în urma eforturilor proprii. Copilul este crescut într-o atmos-
ferã de dependenþã pasivã ºi nu învaþã sã aibã iniþiativã, ci învaþã
sã aºtepte de la alþii sã-i împlineascã nevoile. Acest tip de om
poate fi caracterizat drept egoist sau preocupat numai de sine.
    Ce mesaj primeºte un copil crescut în acest fel? Mesajul cã 
ceilalþi oameni trebuie sã îi împlineascã nevoile ºi cã o vor face. 
Nu trebuie sã se strãduiascã sã obþinã atenþia celor din jur. Nu 
trebuie decât sã cearã ºi va primi, dar nu se simte dator sã 
înapoieze serviciile. Are o atitudine pasivã ºi aºteaptã mult de 
la ceilalþi oameni. Ce efect va avea influenþa trecutului asupra 
cãsniciei lui? Sã vedem.
    Un om rãsfãþat în copilãrie crede cã partenerul îi va citi gân-
durile ºi, când acesta nu reuºeºte, se plânge, nu întotdeauna cu 
voce tare, ci în gândul lui. Se simte frustrat, deranjat, neliniºtit 
ºi jignit. Iatã ce gândeºte:
    „Soþia mea ar trebui sã ºtie…“
    „Soþia mea ar trebui sã ºtie cum mã simt.“
    „Soþia mea ar trebui sã se ocupe de casã pentru ca eu sã fiu 
mai liber.“
    „De ce sã-i spun soþului despre nevoile mele? El ar trebui sã 
le cunoascã.“
    Un astfel de om este obiºnuit sã primeascã, nu sã dãruiascã. 
Intimitatea ºi apropierea emoþionalã din cãsnicie nu se pot dez-
volta. El nu se gândeºte cã îºi poate dezamãgi partenerul. Se 
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împotriveºte oricãrui efort al partenerului sãu de a-l ajuta sã 
devinã un partener util în cãsnicia lor. Va gãsi multe cãi ca sã 
scape de rãspunderea de a dãrui altora.
    Exemplele prezentate sunt doar douã ilustraþii ale influ-
enþelor din copilãrie. Existã multe alte influenþe ale trecutului.
    Cum poate fi împiedicat trecutul sã influenþeze viaþa de 
adult? Cum pot fi schimbate mesajele primite în copilãrie?
    Soluþia nu este sã dai vina pe mediul în care ai crescut sau 
pe pãrinþi. Pãrinþii tãi sunt oameni ºi pot greºi. Poate cã ai 
resentimente sau eºti supãrat pe ei din cauza a ceea ce au fãcut 
sau nu au fãcut în timpul copilãriei. Dar dacã faci din ei þapi 
ispãºitori, înseamnã cã fugi de rãspunderea personalã pentru 
ceea ce eºti acum. Tu poþi face ceva în privinþa influenþei pe 
care atitudinile pãrinþilor o mai au încã asupra ta. Dacã permiþi 
influenþelor din trecut sã continue sã te afecteze, rãspunderea 
îþi aparþine. Poate cã, devenind un pãrinte mai bun pentru tine 
însuþi, vei fi un pãrinte mai matur pentru copiii tãi.
    Permite-mi sã îþi pun douã întrebãri importante. În ce 
mãsurã prezenþa lui Isus Cristos în viaþa ta te ajutã sã nu mai 
reacþionezi în prezent aºa cum ai reacþionat în trecut? Eºti 
un om liber care trãieºti în prezent, fãrã sã mai duci poverile 
trecutului care îþi îngreuneazã dezvoltarea?
    Poate cã încã nu L-ai lãsat pe Isus Cristos sã schimbe acest 
domeniu al vieþii tale. Îi poþi cere sã te elibereze de amintirile 
trecutului pentru a înþelege mai bine experienþele prin care ai 
trecut. Îi poþi cere sã îþi limpezeascã gândurile pentru a reuºi 
sã îþi aminteºti exact cum s-au petrecut lucrurile. Îi poþi cere 
sã te ajute sã îþi dai seama de ce te porþi faþã de tine însuþi aºa 
cum s-au purtat alþii faþã de tine. 
    Îmi dai voie sã îþi ofer câteva sfaturi? Te rog sã nu te 
cãsãtoreºti pânã când nu cunoºti pe deplin efectele trecutului ºi 
ce influenþã vor avea asupra cãsniciei. Dupã ce îþi vei cunoaºte 
bine trecutul, poþi sã faci paºii necesari pentru a te elibera de 
influenþele lui astfel încât cãsnicia ta sã aibã ºanse de reuºitã.
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