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Introducere

Una devine doi.
Doi devin una.
Una devine doi.
Din doi, apare una.
Și începem din nou.
Una devine doi...

Enigma vieţii

Aceasta este enigma vieții.

Vieţile noastre sunt caracterizate de interac ţiunea con-
stantă dintre unul și mulţi, dintre unitate și pluralitate, dintre
izolare și comunitate. Această interacţiune descrie ceea ce
este cel mai important pentru noi ca fiinţe umane: percepţia
noastră despre noi înșine, relaţiile noastre cu ceilalţi și
relaţia noastră cu Dumnezeu.

Una devine doi.

Ciclul începe când o persoană singură caută confortul
și securitatea însoţirii. Toţi avem nevoie de cineva în care să
avem încredere, de cineva pe care să iubim și care ne va iubi
înapoi. Căutăm acest lucru nu numai pentru satisfacerea
propriilor noastre nevoi egoiste, ci, mai important, pentru
a îndeplini nevoia noastră înnăscută, de a oferi dragoste
altora, întrucât suntem creaţi în acest mod: după chipul lui

Ghid creștin-ortodox pentru logodnă și căsnicie 11



Dumnezeu, Care este iubire. Și astfel, căutăm o altă per-
soană căreia să îi putem dedica viaţa noastră și să i-o dăruim
necondiţionat, fiind iubiţi, în schimb, în aceeași manieră.

Doi devin una.

Când găsim acea persoană, cimentăm legătura iubirii
prin Sfânta „Taină” – sau sacrament – a căsătoriei creștine.
Sfântul Duh sfinţește prin aceasta unirea a două persoane
într-una singură, o transformare intimă înfricoșătoare care
reflectă și ne pregătește pentru unirea noastră finală cu
Dumnezeu.

Una devine doi.
Dumnezeu este generos și plin de roade și în acest chip

suntem și noi atunci când trăim această iubire jertfelnică
în cadrul căsniciei și participăm împreună cu Dumnezeu
în actul de creare a unei noi vieţi umane. Așa cum El ne-a
creat să fim individualităţi, dar totuși legate prin iubire, tot
astfel și cuplul oferă copilului născut din ei darul unei vieţi
independente, dar totuși pline de iubire.

Din doi, apare una.
Părinţii care își iubesc cu adevărat copiii nu caută în

mod egoist să le urmărească fiecare pas pentru totdeauna,
ci se bucură nespus să îi vadă cum cresc și înfloresc și își
dezvoltă persona lităţile lor independente, găsindu-și pro-
priul lor drum în viaţă. Așa ne-a iubit Dumnezeu pe fiecare
dintre noi și ne-a dăruit capacitatea de a ne stabili propria
noastră cale. Minunea căsătoriei constă în faptul că ea în-
trupează mai multe chipuri ale lui Dumnezeu-Iubire, care
ies apoi în lume pentru a căuta confortul și sentimentul de
siguranţă pe care-l conferă însoţirea. Și astfel...
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Și începem din nou...

Ciclul se repetă. Ciclul iubirii și creșterii, al dăruirii și
devenirii, al unuia și multora, al unităţii și pluralităţii – ci-
clul iubirii divine care reflectă natura lui Dumnezeu, Care
este iubire.

Aceasta este enigma vieții.

Căsătoria astăzi

Căsătoria astăzi

Această carte se adresează în primul rând cuplurilor
care intenţionează să se căsătorească, deși poate fi de folos
și celor care sunt departe de a face un astfel de pas, precum
și celor care sunt deja căsătoriţi de câţiva ani. Acest volum
este dăruit în speranţa că, înţelegând ceea ce doresc să în-
făptuiască, aceștia vor putea să navigheze mai bine îm-
preună în călătoria lor și să se bucure de o experienţă mai
împlinită.

Am simţit că această carte era necesară, întrucât vedem
în fiecare zi perechi de tineri, sau cupluri cu experienţă, care
suferă atât de inutil în căsniciile lor. Din câte știm, nimeni nu
se căsătorește cu intenţia de a-și răni partenerul. Însă oa-
menii sfârșesc adesea prin a săvârși acest lucru din igno -
ranţă, iar rana se transformă cu ușurinţă în resentimente, fu-
rie și ură.

Cultura occidentală modernă este dominată de întâie-
tatea individului în faţa rolului acelui individ ca parte a unei
comunităţi. Aceasta a condus la atitudinea centrată strict
spre sine în numeroase aspecte ale vieţilor noastre perso-
nale, o tendinţă care este cu siguranţă contrară mesajului
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Evangheliei creștine, care recomandă iubirea altruistă, ne -
condiţionată. Pentru creștin, singura împlinire adevărată a
individualităţii proprii constă în predarea voluntară, chiar
cu bucurie, a sinelui acela individual înaintea lui Dumne-
zeu și a ce lorlalţi, pe altarul iubirii. Cu toate acestea, astăzi,
societatea occidentală, cu accentul continuu pus pe ferici-
rea individuală, a consumerismului și a nevoii obsesive de
a ne păzi de încălcarea drepturilor celorlalţi, a îndepărtat
punctul central al vieţii moderne de la sacrificiul de sine și
a făcut ca termeni precum „supunere” și „predare” să fie
aproape obsceni.

Acest accent pus pe individualitate a avut con secinţe
asupra sănătăţii căsătoriilor noastre. Putem vedea acest lucru
în cifre. Așa cum societatea s-a schimbat, tot astfel și mo-
delele de căsătorie și de divorţ. Potrivit Biroului Australian
de Statistică1, numărul căsătoriilor din Australia a scăzut de
la 6,4 căsătorii la o mie de persoane în 1993 la 5,1 la o mie
în 2013. Poate că, pe măsură ce oamenii devin concentraţi
mai mult pe sine, devin mai puţin dispuși să-și dedice viaţa
unei alte persoane, în modul complet pe care îl presupune
căsnicia. În aceeași perioadă, între 1993 și 2013, procentul
de căsătorii realizate de săvârșitorii religioși a scăzut de la
57,9% la 27,4%, în timp ce procentul căsătoriilor efectuate
de către săvâr șitorii civili a crescut de la 42,1% la 72,5%, in-
dicând modul în care cultura occidentală se îndepărtează
de bazele religioase ale căsătoriei.

Acest lucru prezintă atât aspecte pozitive, cât și nega-
tive. Este un lucru bun întrucât oamenii nu se mai căsăto-
resc pur și simplu pentru faptul că familia sau societatea

1 Biroul Australian de Statistică, „3310.0 – Marriages and Divorces,
Australia, 2013”, http://www.abs.gov.au/ ausstats/abs@.nsf/mf/3310.0,
Aprilie 2015.



așteaptă aceasta de la ei. Din fericire, au apus demult vremu-
rile în care părinţii alegeau soţul sau soţia pentru propriul
copil, iar acesta îl putea sau o putea întâlni pentru prima
oară la ușa bisericii, la nunta sa. Desigur, alţi factori sociali
au făcut ca multe dintre aceste căsătorii să aibă succes în
cele din urmă, însă acești „alţi factori” au dispărut demult.
Astăzi apreciem în mod corect ideea de a alege liber să iu-
bim și să ne căsătorim cu soţul sau soţia, tot așa cum Dum-
nezeu ne lasă să alegem liber să-L iubim și să-L urmăm.

Dar această schimbare implică și un accent negativ, în-
trucât dovedește faptul că oamenii intră în căsnicie fără a
înţelege semnificaţia ei duhovnicească și veșnică mai pro-
fundă, iar astfel sunt înșelaţi într-un mod grav. Din pers -
pectivă creștin-ortodoxă, acest lucru reprezintă un păcat, în
sensul antic al termenului grecesc hamartia: ratăm sensul, pre-
cum săgeata unui arcaș care zboară departe și ratează ţinta.
Pierderea percepţiei sfinţeniei căsătoriei nu este ceva care
atrage pedeapsă divină, însă este păcat și extrem de trist. Sun -
tem reduși ca indivizi, ca grupuri și ca omenire atunci când
eliminăm sacrul din chipul iubirii divine, care este căsătoria.

O abordare holistică

În mod interesant, psihologia constată astăzi că lucrurile
care duc la o căsnicie reușită sunt practic lucrurile pe care
le-a învăţat Hristos: respectul reciproc, jertfa de sine reciprocă,
altruismul, smerenia și, bineînţeles, iubirea necondiţio nată.
Pentru a fi un soţ bun, tot ceea ce trebuie să faceţi este să fiţi
un creștin bun. Și asta trebuie să facem noi toţi, ca și creș tini,
indiferent dacă ne căsătorim sau nu.

Psihologia ne-a învăţat că factorii cei mai influenţi care
modelează relaţiile adulţilor încep în copilărie. În general
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vorbind, cei care au construit relaţii sănătoase și sigure în
copilărie sunt cei care au cele mai mari șanse să constru-
iască relaţii sănătoase și sigure ca adulţi. Pentru creștini, re -
laţia fundamentală de atașament sigur este aceea pe care o
avem cu Hristos. O persoană care are o relaţie sănătoasă
cu Hristos este în măsură să formeze o relaţie sănătoasă și
sigură în căsnicie. El este apoi capabil să aducă în acest me-
diu respectul reciproc, jertfa de sine reciprocă, altruismul,
smerenia și dragostea necondiţionată, necesare pentru ca-
litatea și supravieţuirea ei.

În plus, cercetarea a descoperit că au succes acele căsă-
torii în care cuplurile îmbrăţișează diferenţele dintre ei,
sunt conștienţi de cuvintele pe care le folosesc unul cu celă-
lalt și au o viziune sănătoasă asupra intimităţii. Psihologia,
prin urmare, nu este în dezacord cu fundamentele biblice
ale căsătoriei. De fapt, psihologii moderni efectuează cer-
cetări și alcătuiesc lucrări, articole și cărţi care afirmă nece-
sitatea virtuţilor creștine, precum onestitatea, dragostea,
iertarea și așa mai departe.

Așa cum puteţi observa din cele expuse mai sus, în aceas-
tă carte vom încerca să reunim materiale dintr-o mare varie-
tate de surse – duhov nicești, teologice, liturgice, medicale,
psihologice și sociale – pentru a oferi cititorului o abordare
holistică a căsătoriei, care „căsătorește”* cele mai bune cunoș -
tinţe umane moderne cu creștinismul ortodox antic autentic. 

În calitate de creștini ortodocși, respingem divizarea
vieţii noastre în teritorii separate dedicate sacrului și pro-
fanului, religiosului și secularului. Prin această împărţire
falsă, Îl lasăm pe Dumnezeu în afara vieţii noastre de zi cu
zi, ca și cum El poate fi găsit numai în biserică și în locul în
care ne spunem rugăciunile zilnice, dar nu și la locul de
muncă sau în mall-ul din oraș.

* Aici cu sensul de „unește”. [n.tr.]
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Dar Dumnezeu este peste tot și suntem cei mai fericiţi
atunci când Îl implicăm în toate aspectele vieţii noastre. Vă
așteaptă pe raionul din supermarket, în ambuteiajul de pe
autostradă și la masa de înfășat bebelușul la ora 3 într-o
dimineaţă rece de iarnă. El este acolo, nu numai înaintea
altarului în ziua nunţii voastre, ci și în sala de recepţie de
după aceea și în dormitor mai târziu. Tot ceea ce facem în
vieţile noastre este menit să fie sacru, să fie împărtășit cu
El și sfinţit de El, de la cel mai mic detaliu până la cea mai
importantă și mai hotărâtoare decizie. El vă este părtaș în
viaţă, din momentul în care sunteţi conceput până în momen-
tul în care veţi muri și chiar dincolo de aceasta. În acest duh,
atunci, să începem marea călătorie a căsătoriei, enigma
vieţii.

Planul acestei cărţi

Vom începe Capitolul 1, luând în considerare un lucru
la care puţini oameni se gândesc profund în aceste zile: Ce
aţi putea face pentru a vă pregăti pentru căsătorie și pentru
viaţa de familie înainte de a vă întâlni chiar și partenerul?
Ce aţi putea face pentru a deveni mai „pregătit pentru că-
sătorie”, pentru a deveni dumneavoastră înșivă un cadou
mai bun pentru viitorul soţ sau viitoarea soţie și pentru copii?

De aici, trecem în Capitolul 2 la câteva probleme prac-
tice despre cum să găsiţi persoana potrivită, cum să aflaţi
dacă sunteţi potriviţi unul pentru celălalt și cum să luaţi o
decizie care este adesea destul de înspăimântătoare pentru
multe cupluri. Este, la urma urmei, un angajament pe viaţă,
chiar unul pe care nu vreţi să-l greșiţi!

Pentru a naviga în siguranţă prin căsnicie și pentru a
profita în mod deplin de ea, este extrem de folositor să
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înţelegeţi natura și scopul ei și să împărtășiţi această viziune
cu partenerul dumneavoastră. Capitolul 3 explorează în de-
taliu sensul căsniciei, explicând modul în care aceasta func -
ţionează cel mai bine, atunci când este armonizată cu credinţa
și practica creștină.

Capitolul 4 abordează miezul problemei unei căsnicii pe
viaţă. Cum poate un cuplu să se înţeleagă și să comunice
eficient? Cum pot relaţiona reciproc în moduri mai degrabă
pozitive, decât negative? Și care sunt diferenţele inerente în
modul în care bărbaţii și femeile gândesc, simt și acţionează
în viaţă? Ne petrecem ani de formare pentru locurile noas-
tre de muncă – merită să investim puţin timp și să ne pre-
gătim pentru îndatorirea mult mai dificilă a căsniciei și a
vieţii de familie.

Capitolul 5 abordează câteva subiecte sensibile care sunt
adesea tratate superficial, deși pot juca un rol important în
anumite relaţii: rolurile de gen, intimitatea și sexualitatea,
violenţa domestică și abuzul.

Ultimul capitol ne poartă în frumoasa lume a slujbei
ortodoxe de nuntă, plină de simbolism și de sens. Compa-
răm ritualurile de nuntă după tradiţia ortodoxă actuală și cea
bizantină, asemănările și diferenţele dintre ele, pentru a
ajuta pe cititori să aprecieze mai bine aceste ritualuri fru-
moase și să le folosească pentru a-și începe călătoria în ca-
litate de soţ și soţie, după cum intenţionează să o continue:
ca o experienţă duhovnicească fericită, însufleţitoare.

Înţelegem că în lumea de astăzi numeroase cupluri nu
dispun de prea mult timp, așa că am inclus un set de între-
bări de reflecţie la sfârșitul fiecărui capitol, care oferă un fel
de rezumat al principalelor idei, precum și un stimul pentru
discuţii între cupluri.

Indiferent dacă începeţi cu aceste întrebări și utilizaţi
textul principal pentru a explica în mod detaliat probleme
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specifice sau dacă utilizaţi întrebările pentru a revedea ceea
ce aţi citit în textul principal, încurajăm cu tărie cuplurile
să reflecte împreună la aceste întrebări. Nu este nimic mai
benefic ca un dialog cinstit și atent pentru a deschide liniile
unei comunicări eficiente, pentru a crea înţelegere și respect
reciproc și a forma o relaţie sănătoasă și durabilă. Oferim
aceste întrebări în acest scop.
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Capitolul 1
PERSOANA ALEASĂ: 

PREGĂTIREA PENTRU CĂSĂTORIE

Silește-te să te arăți încercat, 
înaintea lui Dumnezeu lucrător cu fața curată.

(2 Timotei 2, 15)

Dragostea să fie nefățarnică. Urâți răul, alipiți-vă de bine.
În iubire frățească, unii pe alții iubiți-vă; în cinste, unii altora dați-vă
întâietate. La sârguință, nu pregetați; cu duhul fiți fierbinți; Domnului
slujiți. Bucurați-vă în nădejde; în suferință fiți răbdători; la rugăciu-
ne stăruiți. Faceți-vă părtași la trebuințele sfinților, iubirea de străini ur-
mând. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați-i și nu-i

blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură; plângeți cu cei ce plâng. 
(Romani 12, 9-15)

Căci de ne-am fi judecat noi înșine, 
nu am mai fi judecați.

(1 Corinteni 11, 31)

Cine ești

Mulţi oameni își petrec o bună parte din viaţa lor gân-
dindu-se la partenerul de viaţă. Ei reflectă mult și adânc în
privinţa trăsăturilor pe care le caută la un soţ sau la o soţie,
despre ceea ce este mai mult sau mai puţin important, cu
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ce ar fi mulţumiţi și cu ceea ce, cu siguranţă, nu s-ar putea
împăca. Ei au meditat îndelung și au depus mult efort în
alegerea „celui potrivit”.

Odată ce găsesc această persoană, ei depun eforturi su-
plimentare pentru a o modela după propriile nevoi și gus-
turi, în mod conștient sau subconștient. O astfel de persoană
va lucra din greu pentru a-și educa partenerul, pentru a-l
expune prietenilor și intereselor și pentru a-l implica în viaţa
sa de dinainte.

Uneori, acest lucru duce la dezamăgire, iar oamenii con -
sideră adesea că motivul acestei dezamăgiri îl reprezintă
eșecul fie de a găsi persoana potrivită, fie de a modela par-
tenerul și a-l transforma în persoana potrivită. Acest tip de
dezamăgire este, din păcate, mult prea uzual în viaţa mo-
dernă și a fost, poate, comun pe parcursul istoriei căsătoriei,
deși exprimat în moduri diferite. În zilele noastre, este ade-
sea exprimat prin depresie și eșecul căsniciilor.

În timp ce își concentrează toate aceste eforturi în gă-
sirea și modelarea persoanei potrivite, mulţi oameni găsesc
de asemenea necesar să lucreze din greu asupra lor în pregă-
tirea pentru căsătorie. O tânără va investi cantităţi însem-
nate de energie, timp și bani pentru a deveni frumoasă din
punct de vedere fizic sau pentru a dezvolta o manieră dră -
guţă de a vorbi sau un mers atractiv, cu scopul de a deveni
o perspectivă atrăgătoare pentru armata de tineri eligibili.
Un tânăr va fi la fel de sârguincios în a-și dezvolta mușchii
și a învăţa să vorbească sau să acţioneze cu un sentiment
de autoritate și control, pentru a se face dezirabil de armata
de femei tinere eligibile. Ambele genuri de astăzi muncesc din
greu pentru a construi o carieră de succes și pentru a se dez-
volta financiar în acest efort de a deveni o „partidă bună”.

Din nefericire, abilităţile și trăsăturile care pot ajuta o
persoană să găsească și să atragă un partener potrivit nu
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sunt întotdeauna aceleași abilităţi și trăsături de care are
nevoie pentru a păstra căsnicia pe viaţă. Este nevoie de un set
de calificări complet diferite – și unele la care foarte puţini
oameni par să reflecte. Astfel că înainte de a începe să vor-
bim despre găsirea persoanei potrivite, cunoașterea ei, for-
marea unei relaţii, logodnă și, eventual, căsătorie, trebuie
să facem un mic ocol pe o cărare foarte personală și să ne
auto-examinăm puţin.

Întrebarea pe care trebuie să o adresăm este: „Sunt eu
pregătit pentru căsătorie?”. Înainte de a mă gândi la ceea ce
are de oferit viitorul meu soţ sau viitoarea mea soţie, trebuie
să mă întreb ce am eu să îi ofer – nu lucrurile superficiale sau
materiale, nici trăsăturile care o vor atrage sau îl vor atrage
spre mine – dar ceea ce am de oferit ca partener de viaţă,
ca fiinţă umană. Acest lucru se dovedește a fi în mod sur-
prinzător o întrebare complexă la care trebuie să răspun-
dem. Ce face ca o persoană să fie un soţ bun sau o soţie bună?

Pentru a răspunde la această întrebare, puteţi să vă gân -
diţi la cea mai directă experienţă de căsătorie de până acum:
căsnicia propriilor părinţi. Suntem mult mai influenţaţi de
ceea ce experimentăm decât de ceea ce suntem învăţaţi.
Învăţăm modelele noastre de comportament, strategiile
noastre de a aborda relaţiile și alte persoane, când suntem
tineri – când avem de-a face cu părinţii noștri, cu fraţii și su -
rorile noastre și cu prietenii noștri.

Învăţăm din ele obiceiuri de comportament – unele bune,
altele mai puţin bune. Dacă o fată crește cu părinţi a căror
metodă principală de rezolvare a problemelor este o repriză
lungă și puternică de ţipete, sunt șanse mari ca ea să folo-
sească aceeași metodă pentru a rezolva problemele cu soţul
ei. Cel puţin, este mult mai probabil să se simtă confortabil
cu astfel de metode decât este un băiat care a crescut fără
a-și vedea părinţii ţipând unul către celălalt.
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Este mai probabil ca un bărbat care a fost obișnuit să
rezolve problemele cu sora sa, lovind-o, să rezolve proble-
mele cu soţia în același fel. El nu a avut niciodată șansa să
se dezvolte și să se simtă confortabil cu o altă strategie. Atunci
când se află sub stres, reflexul întipărit umbrește adesea min -
tea raţională și gânditoare.

Fata care a păstrat pacea cu părinţii ei autoritari, min -
ţindu-i în mod frecvent, este predispusă să încerce să men -
ţină pacea căsniciei ei minţindu-și frecvent soţul. De ce ar
trebui să se schimbe? Cum s-ar putea schimba?

Schimbarea nu este ușoară. Chiar și cei care au detestat
obiceiurile părinţilor lor pot să ajungă din nefericire să le
imite, spre dezamăgirea lor. Este greu să vă schimbaţi atunci
când nu aţi avut niciodată tiparul nou de comportament
modelat pentru voi. Pur și simplu nu știţi cum. Deci, ori de
câte ori vă confruntaţi cu nevoia de a merge mai departe în
viaţă, de a face suportabilă o situaţie dificilă, vă întoarceţi
la strategiile de a face faţă, practicate în trecut.

Atunci când aducem obiceiurile negative de compor-
tament în căsniciile noastre, ele pot deveni modelele noas-
tre naturale de comportament cu soţii noștri. Acest lucru
poate duce la probleme serioase și la vieţi nefericite – grav,
profund și deprimant de nefericite. Cei prinși în cușca pro-
priilor lor obiceiuri negative se simt adesea mai rău pentru
că se simt blocaţi, pentru că nici nu înţeleg de ce lucrurile sunt
atât de groaznice și nici nu văd o cale de ieșire din acea stare.
Însă lucrurile nu trebuie să stea așa.

Unii dintre noi sunt binecuvântaţi cu vieţi de familie
fericite și liniștite în care se învaţă obiceiuri bune, însă alţii nu
sunt atât de norocoși. Este posibil să vă schimbaţi mentali -
tatea și obiceiurile – o mulţime de oameni a făcut-o înainte.
Dar sunt necesare câteva ingrediente: smerenia de a recu -
noaște că este necesară schimbarea; dorinţa, motivaţia și
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curajul de a urmări fără încetare această schimbare; și să
acceptaţi sprijin și asistenţă de specialitate atunci când aveţi
nevoie de ea. Mai presus de toate, harul lui Dumnezeu care
lucrează în inimile și minţile noastre este combustibilul care
alimentează schimbarea, un combustibil care este întotdea -
una disponibil din belșug pentru cei care îl caută. 

De fapt, a deveni mai potrivit pentru căsătorie este o
fa ţetă a devenirii unui creștin mai bun. Transformarea des-
pre care vorbim este în esenţă un fel de pocăință, acea practică
duhovnicească pe care fiecare creștin trebuie să o urmeze
zilnic. Ceea ce face ca o persoană să fie pregătită pentru că-
sătorie este ceea ce face ca o persoană să fie un creștin bun,
și invers.

Acest lucru nu este o surpriză. Căsătoria este o relaţie cu
o altă fiinţă umană sub umbrirea harului și purtării de grijă
a lui Dumnezeu. Înlocuiţi „o altă fiinţă umană” cu „toate
fiinţele umane” și aveţi o descriere destul de bună a ceea
ce înseamnă viaţa creștinului. Într-un fel, căsătoria se com-
portă ca o lupă, concentrând relaţiile noastre generale de
iubire într-o relaţie foarte intensă. Chiar înainte de a vă că-
sători, chiar înainte de a vă întâlni cu partenerul vostru, dacă
sunteţi motivat să deveniţi mai potriviţi pentru căsătorie,
sunteţi, de asemenea, motivaţi să deveniţi o persoană mai
bună și un creștin mai bun.

Putem găsi tipurile de exemple necesare pentru a deveni
vrednic de căsătorie în celebrele fragmente biblice care vor-
besc despre lucrurile de care aveţi nevoie pentru a fi un ade -
vărat creștin (bineînţeles, ne petrecem viaţa încercând să ne
ridicăm la înălţimea acestor idealuri). Iată câteva exemple.
Pe măsură ce le citiţi, gândiţi-vă cum s-ar putea aplica în ca -
drul logodnei sau căsniciei.
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Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dra-
gostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea
nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de
mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se
bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăj-
duiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. (1 Co-
rinteni 13, 4-8)

Iar faptele trupului sunt cunoscute, și ele sunt: adulter, des-
frânare, necurăţie, destrăbălare, închinare la idoli, fermecă-
torie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri,
pizmuiri, ucideri, beţii, chefuri și cele asemenea acestora, pe
care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am și spus, că cei
ce fac unele ca acestea nu vor moșteni împărăţia lui Dumnezeu. 
Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelun-
gă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea,
înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege.
Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul îm-
preună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în
Duhul să și umblăm. Să nu fim iubitori de mărire deșartă,
supărându-ne unii pe alţii și pizmuindu-ne unii pe alţii. (Ga-
lateni 5, 19-26)

Aţi auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte”.
Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te
lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Celui ce
voiește să se judece cu tine și să-ţi ia haina, lasă-i și cămașa.
Iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două. Ce-
lui care cere de la tine, dă-i; și de la cel ce voiește să se îm-
prumute de la tine, nu întoarce faţa ta. 
Aţi auzit că s-a zis: „Să iubești pe aproapele tău și să urăști
pe vrăjmașul tău”. Iar Eu zic vouă: Iubiţi pe vrăjmașii voștri,
binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă
urăsc și rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc,
ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să ră-
sară soarele și peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie
peste cei drepţi și peste cei nedrepţi. (Matei 5, 38-45)
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Acestea sunt doar câteva dintre numeroasele fragmente
pe această temă.

Nu este ceva neobișnuit pentru creștini să depună efor-
turi eroice și sincere pentru a practica acest mod de viaţă de
imitare a lui Hristos în parohiile lor și poate chiar la locu-
rile lor de muncă și în alte locuri publice, iar apoi consideră
că atunci când ajung acasă pot să lase garda jos. Aceasta în-
seamnă că îi tratează pe membrii familiei lor cu mult mai
puţină bunătate și amabilitate decât pe cei din afara familiei.

În perioada logodnei, cuplurile sunt foarte motivate să
aibă cel mai bun comportament unul cu celălalt și, de obicei,
au intenţia de a continua astfel. Dar, odată ce sunt căsăto -
riţi și întorși la rutina vieţii de zi cu zi, devin mai delăsători
și se relaxează în efortul lor, iar vechile obiceiuri rele se re -
instalează, spre dezamăgirea reciprocă a cuplului. Vă în-
curajăm, prin urmare, pe măsură ce vă străduiţi să deveniţi
mai pregătiţi pentru căsătorie, să lucraţi pentru a face schim -
bări permanente în profunzimea caracterului vostru, nu
doar schimbări de suprafaţă, asemenea „plasturilor”.

Cum să te schimbi

În mod ideal, pregătirea pentru căsătorie ar începe la
naștere. Maniera în care copiii parcurg pruncia, copilăria, ado -
lescenţa și maturitatea timpurie formează personalitatea,
caracterul și obiceiurile. Când citiţi acest lucru, este aproape
sigur că este prea târziu să faceţi ceva pentru dumneavoas-
tră, dar poate fi ceva de ţinut minte atunci când voi înșivă
veţi deveni părinţi într-o zi.

Vestea bună este că nu e niciodată prea târziu să lucraţi
și să vă dezvoltaţi. Deci, înainte de a începe aventura minu-
nată și extraordinară, care este căsnicia, faceţi din propria
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voastră pregătire pentru căsătorie una dintre preocupările
principale. Cu mult timp înainte de a fi pregătit pentru că-
sătorie, cu mult înainte de a întâlni persoana potrivită, veţi
găsi un avantaj nemaipomenit în a lucra pentru a deveni
genul de persoană care va fi cu adevărat un soţ sau o soţie
bună.

Să ne întoarcem acum la mecanismele acestei transfor-
mări. Un principiu extrem de important în viaţa duhovni-
cească este că rareori puteţi schimba pe alţii, însă întotdea -
una vă puteţi schimba pe voi înșivă. Timpul și efortul pe
care le investiţi în a vă transforma partenerul în persoana
cu care vreţi să fiţi căsătoriţi nu vor da prea multe rezultate,
în cazul că va da vreunul. Dar același timp și efort pe care le
veţi investi pentru a deveni voi înșivă genul de persoană
cu care partenerul dumneavoastră se va bucura să trăiască
vor aduce multe roade. Chiar sunteţi singura persoană care vă
poate schimba – nimeni altcineva nu o poate face. Și par te-
nerul dumneavoastră este singurul care se poate schimba –
nimeni altcineva nu poate să o facă, nici măcar dumnea-
voastră. 

O căsnicie în care ambii parteneri sunt în mod constant
dezamăgiţi unul de celălalt și aduc învinuiri și se critică re-
ciproc va fi întotdeauna amară, nesatisfăcătoare și dureroasă.
O căsnicie în care un partener îl învinovăţește întotdeauna
pe celălalt, iar celălalt partener se auto-învino văţește me-
reu va duce la probleme emoţionale și psihologice profunde,
și nimeni nu va fi fericit. Dar o căsnicie în care fiecare par-
tener este dispus să-și asume responsabilitatea pentru sine
și este capabil să lucreze cu umilinţă să se transforme într-un
soţ mai plăcut sau o soţie mai plăcută este o căsnicie care
crește constant în dragoste și produce bucurie, pace, sigu -
ranţă, împlinire și mulţumire.
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În căsnicie, acest principiu este una dintre cheile suc-
cesului. Pentru ca oamenii să facă schimbări de durată, ei
trebuie mai întâi să fie dispuși să ia în considerare ideea că
anumite lucruri trebuie schimbate. O persoană care răs-
punde unei nevoi exprimate de partenerul ei, gândind sau
spunând: „Așa sunt eu, iar el trebuie să accepte asta”, se
opune schimbării. Chiar dacă o astfel de persoană cedează
și face o schimbare, este probabil ca aceasta să fie doar tem-
porară. Sinceritatea este, prin urmare, extrem de importantă
în orice relaţie și este ceva ce trebuie să cultivăm cu mult
înainte de a începe o relaţie ce are ca rezultat căsătoria. Tre-
buie să învăţăm să fim cinstiţi cu privire la ceea ce suntem
dispuși să lucrăm și să schimbăm (permanent) și ce aspecte
ale caracterului nostru nu suntem dispuși să schimbăm.

Mulţi tineri nu găsesc motivaţia corectă. Dacă nu vă obiș -
nuiţi să fiţi autocritici (într-un mod echilibrat) și nu doriţi
să vă schimbaţi cu smerenie din tinereţe, ce se va schimba
în mod magic odată ce sunteţi căsătoriţi?

Desigur, în timpul perioadelor de curtare și de logodnă,
aveţi un stimulent puternic pentru a avea cel mai bun com-
portament. Sunteţi atras de această persoană și doriţi ca ea
să fie atrasă de dumneavoastră, astfel încât faceţi tot ce
puteţi, fie intenţionat sau subconștient, pentru a fi cea mai
plăcută persoană posibilă.

Dar odată ce v-aţi câștigat soţul sau soţia, odată ce acesta
sau aceasta vă aparţine, motivaţia este adesea diluată sau
chiar dizolvată cu totul. Dorinţa de a vă schimba și de a fi
un soţ bun sau o soţie bună durează doar atunci când vine
din convingerea sinceră că, lăsând căsătoria la o parte, da-
toria noastră în această viaţă este să devenim oameni buni.
A fi potrivit pentru căsătorie este doar o faţetă a acestei da-
torii generale, deși una cu consecinţe serioase.
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