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1
Povestea lui
Tony ºi a Lindei
Când am întâlnit-o pe Linda, mi-am dat seama de la început că va reprezenta un mare câştig pentru grupul nostru de tineri. Era plină de veselie
şi antrenantă, iar când venea vorba despre aspecte esenţiale ale credinţei
creştine, era dispusă să studieze serios Scriptura. Era o bucurie să te afli în
compania ei. Acum, după doi ani şi jumătate, Linda era în biroul meu şi nu
se putea opri din plâns. Iată povestea ei:
Deşi avusese mai mulţi prieteni la liceu, nu a avut nici o legătură serioasă
cu un băiat. Aceasta până l-a întâlnit pe Tony. Tony era un lucrător activ în
biserica lui, participa la activităţile studenţeşti şi un gentleman desăvârşit.
La început, întâlnirile lor erau în grup sau în cadrul diverselor activităţi din
biserică, dar foarte curând s-au îndrăgostit până peste cap unul de celălalt.
Toată viaţa Lindei se învârtea în jurul lui Tony şi a timpului când se întâlnea
cu el.
După câteva luni, „cuplul perfect“ a început să fie tot mai mult timp
împreună. După întâlnirea de tineret, în loc să plece cu ceilalţi tineri, se
retrăgeau şi petreceau aproape o oră sărutându-se. Deşi aveau principii
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morale înalte, dragostea pe care o simţeau unul pentru celălalt era atât de
intensă încât i-a făcut, în cuvintele Lindei, „să treacă de la săruturi uşoare,
la săruturi pasionale, şi de la mângâieri inocente la cele erotice.“ Încet
dar sigur, întâlnirile lor s-au transformat din activităţi plăcute şi utile în
momente de apropiere fizică. Aproape orice întâlnire conţinea momente de
mare apropiere fizică.
Vorbeau uneori despre relaţia lor. Deşi erau la liceu şi doreau să urmeze
un colegiu, căsătoria era, totuşi, o posibilitate. Intimitatea lor fizică le producea sentimente de vinovăţie, iar încercările lor de a discuta deschis despre acest subiect nu au dat rezultate din cauza dificultăţii lui. Deşi amândoi doreau să oprească atingerile fizice, le venea tot mai greu să o facă.
Comunicau din ce în ce mai puţin verbal şi din ce în ce mai mult sexual.
Linda care stătea acum în faţa mea era o femeie tânără chinuită de
sentimente de vinovăţie şi de confuzie. Îi era greu să-şi împărtăşească
experienţele. Ea şi Tony „au mers până la capăt,“ ca să folosesc cuvintele
ei, în urmă cu două luni şi au continuat să o facă. În seara precedentă, Tony
i-a împărtăşit temerile şi sentimentele sale reale. Era copleşit de un sentiment de vinovăţie în legătură cu relaţia lor, învăţatul mergea din ce în ce
mai rău şi dorea să fie mai activ în biserică. Cu toate că o iubea pe Linda,
cea mai bună soluţie credea că este să se despartă.
Linda era distrusă, deşi recunoştea că Tony avea, în cea mai mare parte,
dreptate. Dorea să rămână cu Tony şi avea nevoie disperată de sfaturi în
legătură cu învingerea ispitelor sexuale. Găsise un verset biblic despre care
credea că este adevărat, dar nu ştia cum să-l aplice. Versetul era 1 Corinteni,
10:13: „Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea
omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi
peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi
din ea, ca s-o puteţi răbda.“
Linda ştia că Dumnezeu îşi respectă Cuvântul şi recunoştea că şi alţii
erau ispitiţi ca şi ea. Problema care o frământa era cum să scape din cursa
acestei ispite şi să rămână credincioasă principiilor ei. Am discutat mai
mult timp şi iată la ce ne-am gândit:
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Şase sfaturi practice pentru învingerea
ispitelor sexuale
1. Vorbeşte despre această problemă cu prietenul
sau prietena ta.
Dacă te simţi stânjenit să vorbeşti cu prietenul sau prietena ta despre
relaţia fizică dintre voi, dar totuşi mergeţi mai departe decât crezi că
este bine, atunci te afli în faţa unei probleme complicate. O relaţie bună
înseamnă o comunicare deschisă. Băiatul şi fata care sunt prieteni trebuie
să vrea şi să poată discuta deschis despre această problemă. Când Linda s-a
decis până la urmă să vorbească cu Tony, şi-a dat seama că şi el împărtăşea
acelaşi sentiment de vinovăţie. Şi încă un sfat: vorbiţi despre relaţia voastră
fizică la un pahar de suc sau în drum spre casă, nu după o întâlnire marcată
de pasiune.

2. Stabiliţi standarde morale.
Cel mai bun sfat pe care l-am primit eu şi soţia mea, Cathy, de la un
consilier premarital a fost să stabilim standarde morale înainte de-a ne lăsa
controlaţi de emoţii. Stabiliţi standarde morale potrivite pentru amândoi.
Vorbiţi despre aceasta nu în timpul unei apropieri fizice, ci într-un cadru
mai relaxat. Delimitaţi clar până unde este bine să mergeţi pe plan fizic.
Apoi, când veţi fi ispitiţi, vă va fi mai uşor să vă respectaţi deciziile anterioare.

3. Întâlnirile să fie plăcute şi amuzante.
Când Iosif a fost ispitit să se culce cu nevasta lui Potifar, a fugit din
casă ca să evite ispita. Nu a mai avut nici măcar timpul să-şi ia haina (vezi,
Geneza, 39:2-15). O metodă foarte eficientă de evitare a ispitelor sexuale
este să te fereşti de locurile în care ai putea fi ispitit. Faceţi ca întâlnirile
voastre să fie amuzante şi destinse. O întâlnire împreună cu un alt cuplu
este mai distractivă decât una în doi. De asemenea, un sondaj recent arată
că majoritatea tinerilor preferă întâlnirile ieftine, dar amuzante, faţă de cele
romantice şi scumpe. Planificaţi dinainte ce veţi face la întâlnire şi păziţi-vă
de parcări ferite şi drumuri întunecoase.
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4. Rugaţi-vă împreună.
Fiind creştin, sper că doreşti să te împrieteneşti cu un alt creştin. O
cale foarte bună de a creşte în credinţă şi de a avea o relaţie mai bună cu
prietenul sau cu prietena voastră este să vă rugaţi împreună. Rugăciunea
vă apropie mai mult unul de altul şi de Dumnezeu. Rugăciunea făcută
împreună vă va ajuta să stabiliţi care sunt lucrurile prioritare în relaţia
voastră. Şi, bineînţeles, rugăciunea împreună vă va ajuta să rezistaţi ispitelor de natură sexuală.

5. Despărţiţi-vă.
Unul dintre cele mai grele lucruri este să întrerupi o relaţie. Deseori
devenim dependenţi de prietenul sau prietena noastră şi credem că, dacă ne
despărţim, nimeni nu se va mai împrieteni cu noi. Nu este simplu să întrerupi o relaţie, mai ales dacă s-au creat şi legături sexuale. Totuşi, în multe
cazuri despărţirea este soluţia cea mai bună pentru amândoi. Dacă vi-a fost
„scris“ să fiţi împreună, veţi putea reînnoda prietenia ulterior, când veţi fi
mai maturi.

6. Dumnezeu să fie prezent la întâlnirile voastre.
Oamenii de toate vârstele se străduiesc din răsputeri ca Dumnezeu să fie
prezent într-un anumit domeniu al vieţii lor, şi acest lucru este cu atât mai
adevărat în ceea ce priveşte sexualitatea. Din anumite motive, este greu
să-i dăruieşti lui Dumnezeu şi această sferă a vieţii tale. Uneori ne temem
că Dumnezeu ne va interzice orice satisfacţie sexuală.
Dacă este adevărat (şi eu cred că este) că Dumnezeu este preocupat de
orice sferă a vieţii noastre, atunci pe El îl interesează şi sexualitatea noastră
şi doreşte şi în acest domeniu tot ceea ce este mai bun pentru noi. Dacă tu,
fiind creştin, îi permiţi lui Dumnezeu să fie prezent în mod activ la întâlnirile tale, îţi va fi mai uşor să rezişti ispitelor.

Epilog
Tony şi Linda s-au hotărât să se despartă. (Nu a fost uşor.) După un an şi
jumătate, amândoi au o stare mult mai bună. Tony este la colegiu, participă
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la un club creştin din campus şi afirmă că „i-au venit minţile la cap.“ Are
acum o altă prietenă, creştină şi ea îl ajută să respecte standarde morale
înalte în relaţiile dintre ei. După liceu, Linda a început să lucreze şi urmează
cursurile unui colegiu la seral. Afirmă că a învăţat multe din experienţele ei
triste. A învăţat ce înseamnă să aplici versetul din Iacov, 4:8: „Apropiaţi-vă
de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi.“ Nu a mai avut un prieten de
atunci, dar speră să se împrietenească cu un băiat serios la colegiu.

Gândeºte-te
1. Cunoşti oameni care se află într-o situaţie asemănătoare cu Linda şi
Tony? Ce s-a întâmplat cu ei?
2. Ce crezi că vrea să ne spună Pavel în 1 Corinteni, 10:13, când se
referă la ispitele sexuale?
3. Ce părere ai despre sfatul de-a vă ruga împreună pentru a birui ispita?
4. Cum crezi că-L poţi face părtaş pe Dumnezeu la întâlnirile tale?
Care sunt câteva metode concrete prin care doi prieteni pot să-L
aducă pe Dumnezeu la întâlnirile lor?

Paºi concreþi
1. Stabiliţi standarde morale. Te-ai gândit cu seriozitate la standardele
morale care trebuie să-ţi conducă întotdeauna comportamentul în
ceea ce priveşte relaţiile cu cei de sex opus? Dacă da, scrie-le. Dacă
nu, gândeşte-te acum şi apoi scrie-ţi ideile pe o foaie de hârtie.
2. Permite-I lui Dumnezeu să participe la relaţia ta de prietenie. Cât de
vie este acum relaţia ta cu Dumnezeu? Verifică-te folosind tabelul
următor.
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ACŢIUNE

Niciodată Câteodată Lunar Săptămânal Aproape zilnic

Citesc Biblia.
Mă rog.
Merg la biserică.
Îmi petrec timpul liber
cu alţi creştini.
Vorbesc despre Isus cu
prietenii mei creştini.
Vorbesc despre Isus cu
cei care nu Îl cunosc.
Îi cer ajutorul lui Dumnezeu în loc
să încerc să mă descurc singur.
Dumnezeu este prezent în
relaţiile mele cu cei de sex opus.
Relaţiile tale cu persoanele de sex opus fac parte din viaţa ta. Dacă tu
creşti în cunoaşterea Domnului, El te va ajuta să stabileşti relaţii bune cu
cei de sex opus. Dacă apelezi la El doar în situaţii de criză, te lipseşti singur
de multe binecuvântări pe care ţi le poate oferi Dumnezeu.

Experienþã de grup sau de familie
Roagă pe cineva să citească povestea lui Tony şi a Lindei în faţa grupului. Discutaţi răspunsul la întrebarea: Ce i-ai fi spus Lindei dacă ar fi venit
la tine să-ţi ceară sfatul? Scrie-ţi mai multe idei pe o hârtie.
Dacă ai nevoie de ajutor în stabilirea unor standarde morale, citeşte textele date mai jos. Ele nu reprezintă reguli specifice, ci sunt principii călăuzitoare pe care le poţi folosi când te hotărăşti ce să faci. Scrie ce înveţi din
aceste versete. Foloseşte cuvintele tale.
1 Corinteni, 3:16;
1 Corinteni, 13:1-7;

1 Corinteni, 6:18-20;
Efeseni, 5:1-2.

2
Ce înseamnã
„prea departe“
Aş vrea să fi primit câte un dolar de fiecare dată când am fost întrebat:
Ce
„ înseamnă să mergi «prea departe» într-o relaţie cu cei de sex opus?“
sau „Ne putem mângâia?“ sau „Ce spune Biblia despre mângâieri?“ Cred
că aş fi bogat. Aceasta este una dintre cele mai importante aspecte ale
relaţiei băieţi-fete. Uneori mi-am dorit ca Biblia să fi fost mai explicită
în această privinţă, dar nu este. (Credeţi-mă, când am fost adolescent am
căutat răspunsuri la aceste întrebări pe fiecare pagină a Bibliei.)
Problema este, după părerea mea, că întrebarea este greşită. Cred că, în
loc să ne întrebăm: „Cât de departe pot să merg?,“ ar trebui să ne punem
întrebarea: „Cât de departe ar trebui să merg?“ Problema nu este „Sunt
permise mângâierile?“, ci „Ar trebui să ne mângâiem?“ Oamenilor le plac,
în general, răspunsuri clare, fie albe, fie negre. Dar, când este vorba de
mângâieri, nu există răspunsuri facile, ci avem multe nuanţe de gri.
În primul rând, să lămurim ce este mângâierea în acest context. Ea se
referă la atingerea repetată a părţilor intime ale corpului. Nu există nici un
manual care să afirme că mângâierea sânilor este interzisă, dar sărutul este
permis. De fapt, nu există nici un manual care să definească bine ce este
mângâierea, de aceea, să rămânem la această definiţie simplă.
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O întrebare mai importantă decât „Ce este mângâierea?“ este „De ce să ne
mângâiem?“ Aici este esenţa discuţiei noastre despre acest subiect. În cartea
sa How Far Can I Go? (Cât de departe pot să merg?), Larry Richards spune:
„Biologic vorbind, mângâierea nu este destinată satisfacerii emoţiilor noastre, ci stimulării şi excitării noastre, şi ea conduce la cea mai înaltă formă de
exprimare a sexualităţii în cadrul căsătoriei“ (sublinierile îmi aparţin).1
Autorul are dreptate. Mângâierea este similară, în unele cazuri, stimulării sexuale. Ea conduce la cea mai înaltă formă a satisfacţiei sexuale:
relaţia intimă. Să nu mă înţelegeţi greşit: nu susţin că mângâierea duce în
mod necesar la relaţii sexuale, dar este important să înţelegem că mângâierea părţilor intime a corpului nu este destinată satisfacerii emoţiilor sau
dorinţelor noastre fizice, ci stimulării acestor emoţii şi dorinţe.
Un alt aspect de care trebuie să ţinem seama este că mângâierea are
ca obiect, de cele mai multe ori, satisfacţia personală, nu a partenerului. Cuplurile care au mers foarte departe în atingerile intime pierd din
vedere faptul că partenerul lor este prietenul lor cel mai bun pentru că îşi
concentrează atenţia doar asupra stimulării şi satisfacerii propriilor dorinţe.
Astfel, mângâierea părţilor intime devine o expresie a egoismului, nu un
mijloc de a comunica partenerului sentimentele de iubire.
Un alt aspect esenţial al subiectului este dovedirea ştiinţifică a faptului că
mângâierea părţilor intime este asemănătoare consumării anumitor droguri.
Este nevoie de tot mai mult pentru a obţine satisfacţia. Am petrecut foarte
multe ore împreună cu prea multe cupluri ai căror parteneri au fost inocenţi
la început în privinţa aspectului fizic al relaţiei lor, dar, din cauza puternicelor impulsuri sexuale au ajuns la practicarea relaţiilor intime urmate de tot
cortegiul de consecinţe nefaste: sentimentele de vinovăţie, sarcinile, întreruperea relaţiei. Tinerii trebuie să ştie că în fiecare fiinţă umană normală
există un impuls sexual înnăscut. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru el, dar
trebuie să-l ţinem sub control. Cine controlează acest impuls decide soarta
noastră în privinţa sexualităţii.
Deoarece sexualitatea este atât de importantă, trebuie să ne gândim serios
la consecinţele intimităţii fizice. Când scriu aceste rânduri, mă gândesc la
Janet. Janet era o fată singuratică din grupul nostru de tineri. S-a împrietenit
cu un băiat din liceu care avea mare trecere la fete şi, în cuvintele ei, „s-a îndrăgostit nebuneşte de el“. După ce s-au despărţit, a intrat plângând în biroul
meu. „Simt că înnebunesc. Mă simt murdară şi ieftină... Am avut standarde
morale foarte înalte, dar acum nici nu îmi mai place de el. Cum am putut

Ce înseamnã „prea departe“

19

să ofer atât de mult din trupul meu unui băiat de care credeam că m-am
îndrăgostit, dar pe care acum nici nu-l mai pot suporta? Nu m-am gândit
dinainte la consecinţe.“
Sunt cuvinte foarte realiste din partea unei fete de 16 ani. Din nefericire,
Janet a învăţat din propria experienţă tristă acest adevăr şi faptul că, dacă
se dăruieşte cu atâta uşurinţă înainte de căsătorie, va regreta amarnic mai
târziu. Sper ca alţii să nu trebuiască să treacă prin aceeaşi decepţie ca şi
Janet că să înveţe că intimitatea fizică are întotdeauna consecinţe.
Nu mi-am propus în acest capitol să vă sperii, ci doar să vă pun pe
gânduri. Mângâierea părţilor intime este o problemă serioasă. Nu scriu
pentru tânărul care se complace deja în promiscuitate, ci pentru cel care
este curios şi doreşte să ştie ce spune Dumnezeu despre sexualitate şi cum
doreşte El ca să se comporte copiii Săi. Acum, după ce am enunţat câteva
aspecte ale subiectului, să încercăm să dăm şi câteva răspunsuri.
Din nefericire, nu există răspunsuri facile. Majoritatea cărţilor creştine
care abordează acest subiect afirmă simplu: „Nu vă mângâiaţi înainte de
căsătorie.“ Cred că dacă tinerii se forţează să aplice acest sfat orbeşte, fără
să înţeleagă, vor trece prin multe confuzii şi dureri. De exemplu, gândiţi-vă
la adevărul că, în medie, oamenii se îndrăgostesc cam de trei-cinci ori
înainte de căsătorie.2 Dacă mângâierile intense fac parte din toate aceste
relaţii, vor rezulta suferinţe, confuzii şi sentimente de vinovăţie.
Răspunsul meu nu este, pur şi simplu: „nu o faceţi!“ Este foarte posibil să fi avut o experienţă legată de mângâierea părţilor intime înainte de
căsătorie. Doresc, în măsura posibilului, să vă cruţ de suferinţe şi confuzie.
Aşa cum am spus mai înainte, Biblia nu ne spune nimic despre mângâierea
părţilor intime ale corpului, dar este evidentă dorinţa lui Dumnezeu ca relaţiile intime să fie rezervate doar pentru cuplurile căsătorite. Care este atunci
situaţia celorlalte acţiuni, de la sărut la mângâierea organelor sexuale?
Cred că o întrebare importantă este: Ce este plăcut lui Dumnezeu în relaţia noastră? Când începem să ne gândim la relaţia noastră din această
perspectivă, vom începe să abordăm sexualitatea în mod pozitiv, nu negativ.
De câţiva ani m-am obişnuit să cer tinerilor din grupurile noastre să
stabilească standarde pentru relaţiile lor. Este un exerciţiu care trebuie efectuat înainte de a ajunge la intimitate cu partenerul, etapă în care este foarte
dificil să îţi stăpâneşti hormonii. Exerciţiile acestea m-au convins de maturitatea multor tineri atunci când aveau de răspuns la întrebarea: Cât de
departe trebuie să merg?
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Este important să ne gândim cu seriozitate la relaţia noastră şi să stabilim un standard precis înainte de adâncirea relaţiei. Nu încercaţi să le stabiliţi în focul pasiunii, ci gândiţi-vă cu atenţie la acele standarde morale
care să-l glorifice pe Dumnezeu. Nu uitaţi că trupurile voastre sunt temple
ale Duhului Sfânt (1 Corinteni, 6:19). De asemenea, gândiţi-vă la lucrurile
care vor îmbunătăţi relaţia voastră cu prietenul sau prietena voastră. Cred
că sunteţi de acord cu mine că, pe termen lung, ceea ce este bine din punct
de vedere al lui Dumnezeu va fi bine şi pentru voi.

Gândeºte-te
1. Cum defineşti, cu cuvinte proprii, „mângâierea“?
2. De ce le este greu atâtor oameni să stabilească standarde morale pentru comportamentul lor sexual?
3. Cine crezi că este mai preocupat de mângâierea părţilor intime, băieţii sau fetele? Sau interesul celor două sexe este acelaşi?
4. Ce crezi despre următoarea afirmaţie: Cel care îl mângâie pe partenerul său are tendinţa să-l neglijeze ca persoană şi să fie preocupat
mai ales de plăcerea proprie?
5. Dacă standardele morale ale prietenului sau prietenei tale sunt diferite de ale tale, ce influenţă vor avea aceste diferenţe asupra capacităţii tale de a menţine o relaţie bună cu partenerul tău?

Paºi concreþi
1. Stabileşte standardele morale ale relaţiei cu prietenul sau prietena ta
înainte de a deveni prea familiari. (Este o dezvoltare a punctului 1 de
la „Paşi concreţi“ de la capitolul 1.)
Tabelul următor vă ajută să vă gândiţi la acţiunile specifice şi să determinaţi în ce fel de relaţie se încadrează fiecare. Gândiţi-vă, de asemenea,
atunci când completaţi tabelul, la întrebarea: Ce îi este plăcut lui Dumnezeu? Nu uita că Dumnezeu nu doreşte să te priveze de satisfacţii.
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Înainte de-a completa tabelul, observă progresia relaţiei de la prietenia
iniţială la căsătorie. Acţiunile concrete sunt simbolizate de una sau două
litere. Scrieţi simbolurile acţiunilor care credeţi că sunt potrivite fiecărei
coloane. De exemplu, RS, relaţiile sexuale, au fost deja inserate în coloana
„Căsătorie“. Cunoaştem acest lucru cu certitudine din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru celelalte acţiuni, gândeşte-te atent şi logic şi completează-le astfel încât şi Dumnezeu să fie mulţumit.
2. Dacă ai deja un prieten sau o prietenă, cere-i să completeze acest
tabel. Puteţi apoi compara rezultatele tale şi ale partenerului şi discutaţi diferenţele. Nu uita să faci aceasta când sunteţi amândoi lucizi,
nu când sunteţi cuprinşi de emoţii puternice.

Prietenie

Întâlniri

Prietenie constantă

Logodnă

Căsătorie
RS

P
M
C
Î
S

=
=
=
=
=

Privire
Ţinere de mână sporadică
Ţinere de mână continuă
Îmbrăţişări
Săruturi uşoare

S =
M =
MS =
RS =

Săruturi pasionate
Mângâierea pieptului
Mângâierea organelor sexuale
Relaţii sexuale

Experienþã de grup sau de familie
Dezbatere:
Pentru a discuta despre argumentele împotriva sau în favoarea mângâierii părţilor intime, împarte grupul în două sau mai multe grupuri alcătuite
fiecare din cinci sau şase persoane. Jumătate din grupuri trebuie să găsească
argumente împotriva mângâierilor, iar cealaltă jumătate pe cele în favoarea ei. Cere tinerilor să citească 1 Corinteni, 3:16; 6:9-20 şi 10:32-11:1
în timp ce îşi pregătesc argumentele. (Unora nu le va conveni grupul în care
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se află. În acest caz, să se gândească la cele mai convingătoare argumente,
chiar dacă nu sunt de acord cu opinia pe care trebuie să o susţină.) După un
timp de pregătire suficient, cere susţinătorilor fiecărei tabere să-şi prezinte
argumentele. După ce fiecare grup îşi prezintă argumentele, lasă-i să discute
în continuare despre acest subiect mai în detaliu.

3
De ce sã aºtepþi

Tracy şi Ron au venit să vorbească cu mine la birou. Nu-i cunoşteam
decât foarte vag, dar ştiam că sunt prieteni. Au intrat în birou, şi-au ocupat
locurile şi au intrat direct în subiect. Ron a început discuţia spunând: „Tracy
şi cu mine am făcut dragoste prima dată săptămâna trecută. Aceasta ne-a
apropiat şi mai mult. Ne iubim foarte mult. Peste câţiva ani ne vom căsători
şi am vrea să ştim de ce trebuie să aşteptăm până la căsătorie ca să avem
relaţii sexuale?“
Am întrebat-o pe Tracy ce părere are. Mi s-a părut că a rămas surprinsă
că Ron a intrat atât de direct în subiect, dar a dat din cap în semn că avea
aceeaşi întrebare ca şi Ron. De asemenea, Tracy avea mai multe rezerve
faţă de relaţiile sexuale premaritale decât avea Ron. Iată ce a spus: „Este
adevărat că m-am simţit mai aproape de Ron decât oricând, dar de atunci
încoace mă frământă un sentiment de vinovăţie. Mi-e teamă că rămân
însărcinată sau că mi se poate întâmpla altceva.“
Mi-a plăcut de Ron şi de Tracy. Am apreciat sinceritatea lor şi dorinţa
de a lua o decizie corectă. Discuţia noastră a durat mai mult de două ore
în care ei şi-au împărtăşit visurile şi îndoielile. Este adevărat că se iubeau
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mult, dar amândoi erau de părere că sunt încă prea tineri pentru căsătorie.
Am mai observat în cursul discuţiei noastre că Ron era mai atras de relaţii
sexuale decât Tracy.
După ce ne-am despărţit, mi-am dat seama că mi-am făcut doi noi prieteni. Îşi exprimaseră dorinţa să ne întâlnim din nou, dar, din anumite motive,
amândoi urmau să plece din oraş timp de aproape şase săptămâni. Tracy m-a
rugat să fac o listă cu motivele pentru care cred că trebuie să aştepte până
la căsătorie ca să aibă viaţă sexuală şi să le-o expediez prin poştă. Urma să
ne întâlnim din nou când se vor întoarce şi să discutăm despre aceste motive. Nu mai primisem o astfel de cerere înainte, dar am promis că voi încerca să scriu lista. Le-am luat adresele, ne-am îmbrăţişat şi ne-am luat rămas
bun. Iată scrisoarea pe care le-am trimis-o:
Dragă Ron şi Tracy,
Sunteţi doi oameni deosebiţi şi cred că Dumnezeu are mari binecuvântări pentru voi. Apreciez dorinţa voastră să deveniţi ceea ce
doreşte Dumnezeu. Întâlnirea noastră m-a făcut să mă gândesc
serios la întrebarea voastră şi să consult multe materiale care
abordează acest subiect, numit „marea dilemă“.
Să încep cu ceea ce v-am spus la întâlnirea noastră. Ştiu că mulţi
oameni cu intenţii foarte bune „merg până la capăt“ înainte de
căsătorie. Deşi Biblia este foarte clară în privinţa relaţiilor sexuale din afara căsătoriei, Dumnezeu este îndurător, răbdător şi ne
iubeşte necondiţionat. Pot înţelege că impulsurile sexuale puternice dintre doi oameni care se iubesc îi împing spre intimitatea
sexuală. Totuşi, sunt mult mai convins decât înainte că Dumnezeu
vrea să ne abţinem de la relaţii sexuale premaritale şi că ascultarea de Cuvântul Lui este cea mai bună cale de menţinere a unei
relaţii.
Nu demult am citit următorul citat în The Screwtape Letters
(Scrisorile lui Zgândărilă) de C. S. Lewis: „Adevărul este că
oricând un bărbat are relaţii intime cu o femeie se stabileşte între
ei, fie că le place, fie că nu, o relaţie transcendentală de care
ori se vor bucura veşnic, ori vor fi siliţi să-i suporte consecinţele
eterne.“1 Nu mă pot gândi la ceva mai intim şi mai personal decât
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la împărtăşirea reciprocă a trupurilor, emoţiilor şi sufletelor în
unirea sexuală. Acesta este motivul îngrijorării mele produse de
promiscuitatea sexuală din zilele noastre. Filozofia lumii este
„vine repede, pleacă repede,“ sau „dacă te simţi bine, de ce nu?“
Cred că sunteţi de acord cu mine că acest tip de relaţii sexuale
slăbeşte în mare măsură intimitatea dintre oameni. Ştiu că nu
aceasta este situaţia voastră. Voi vă iubiţi sincer şi sunteţi devotaţi
unul altuia.
M-am gândit la câteva lucruri pe care le-aţi putea discuta. Ele
vă pot ajuta să vă gândiţi bine la decizia de-a aştepta sau nu până
la căsătorie. Atunci când am scris aceste întrebări am ţinut seama
de faptul că amândoi sunteţi creştini care doresc sincer să crească
în credinţă.
1. Îşi vor pierde din semnificaţie, pentru oricare din voi, relaţiile sexuale din cadrul căsătoriei din cauza celor premaritale?
(Întrebările mele presupun faptul că amândoi participaţi la
luarea hotărârii de a vă abţine sau nu de la relaţii intime. Sunt
convins că amândoi trebuie să fiţi de acord cu aspectul sexual
al relaţiei voastre, altfel ea se va destrăma din cauza sentimentelor de frustrare ale unuia dintre voi.)
2. Vă mustră conştiinţa în timpul sau după relaţia sexuală? Nu
este oare vocea Duhului Sfânt care vă mustră?
3. Sunteţi amândoi la fel de devotaţi unul altuia?
4. Este fiecare din voi convins în adâncul inimii sale că celălalt
este, pentru totdeauna, „singurul“ din viaţa lui?
5. Ce credeţi că spune Biblia despre relaţiile sexuale premaritale?
Iată câteva texte: Faptele Apostolilor, 15:20, 1 Corinteni, 6:13,
18-20, Efeseni, 5:3, 1 Tesaloniceni, 4:1-8, 1 Petru, 2:11.
6

Mi se pare că amândoi doriţi ce este mai bun pentru viaţa
voastră? Vor afecta relaţiile sexuale premaritale modul în care
vă foloseşte Dumnezeu şi relaţia voastră personală cu El?

7. Vor influenţa negativ relaţiile sexuale premaritale relaţia
voastră?
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8. Credeţi că ele vă pot diminua capacitatea de a comunica unul
cu celălalt sau vă pot determina să vă pierdeţi respectul reciproc?
9. Ce efect vor avea relaţiile sexuale premaritale asupra aspectului spiritual al relaţiei dintre voi? Nici unul? Unul pozitiv
sau unul negativ?
10.V-aţi gândit la necesitatea de a vă căsători şi de a creşte
copii în cazul unei sarcini neprevăzute?
11. Care sunt motivele pentru care aveţi relaţii sexuale? Sunt ele
pure?
Sunt convins că orice cuplu care se gândeşte la posibilitatea
relaţiilor sexuale premaritale trebuie să se gândească serios la
aceste întrebări şi să răspundă sincer la ele.
Mai doresc să vă dau o listă cu câteva lucruri asupra cărora să
reflectaţi. Am găsit-o în excelenta carte intitulată Sex, Love or Infatuation: How Can I really Know? (Relaţii sexuale, dragoste sau
pasiune: Cum le pot deosebi?) de Ray Short. În capitolul „A fi sau a
nu fi virgin,“ Ray afirmă că „ştiinţa a stabilit nouă fapte despre
efectul probabil al relaţiilor sexuale premaritale asupra căsătoriei.“ 2 Le citez în continuare, deşi ar fi fost bine să includ întreg
capitolul. Discutaţi aceste fapte. Nu vă temeţi să nu fiţi de acord
cu Ray sau cu oricine altcineva. Va fi un foarte bun exerciţiu de
comunicare între voi şi o ocazie foarte potrivită de a învăţa despre
acest subiect.
Faptul 1: Relaţiile sexuale premaritale pot duce la despărţirea
cuplului.
Faptul 2: Mulţi bărbaţi refuză să se căsătorească cu femei care
au avut relaţii sexuale cu alţi bărbaţi.
Faptul 3: Cei care au avut relaţii sexuale înainte de căsătorie
au, în general, căsnicii mai puţin fericite.
Faptul 4: Probabilitatea divorţului este mai mare în cazul celor
care au avut relaţii sexuale premaritale.
Faptul 5: Oamenii care au avut relaţii sexuale înaintea căsătoriei au mai multe relaţii extraconjugale decât ceilalţi.
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Faptul 6: Relaţiile sexuale premaritale te pot duce la o căsătorie cu o persoană nepotrivită pentru tine.
Faptul 7: Se pare că oamenii şi cuplurile care întreţin relaţii
intime înainte de căsătorie ajung mai repede la satisfacţii sexuale după căsătorie. TOTUŞI ...
Faptul 8: Tendinţa este ca, pe ansamblul căsniciei, să fie mai
puţin satisfăcuţi sexual.
Faptul 9: Obiceiurile sexuale greşite, dobândite în timpul relaţiilor premaritale vor continua şi după căsătorie.3
Ca să fiu sincer, Ron şi Tracy, nu ştiu care a fost sursa informaţiilor lui Ray Short, dar sunt sigur că fiecare „fapt“ merită discutat. Cred că el pune în discuţie subiecte foarte importante pe care
ar trebui să le studiaţi cu atenţie.
Cu cât mă gândesc mai mult la voi, cu atât vă respect mai
mult pentru că v-aţi făcut timp să vă gândiţi la ce este mai bine
pentru voi, pentru relaţia dintre voi şi pentru relaţia voastră cu
Dumnezeu. Părerea este că prea multe cupluri trec foarte repede
la relaţii sexuale şi, fără să reflecteze prea mult, creează o situaţie
care are o influenţă decisivă asupra întregii lor vieţi.
Încă un ultim lucru. Chiar dacă acum nu vă îndoiţi că, până la
urmă, vă veţi căsători şi nu vă gândiţi să nu o faceţi, daţi-mi voie
să fiu avocatul diavolului. Larry Richards spune: „Un studiu ne
arată că tinerii cunosc «dragostea vieţii lor», în medie, de cinci
ori între clasa a noua şi al doilea an de colegiu.“4 Amândoi aţi
afirmat că mai este mult până la căsătoria voastră. Ce se va
întâmpla dacă nu vă veţi căsători? Eu eram convins că mă voi
însura cu Geri în clasa a noua, cu Nancy într-a zecea şi cu Carol
în clasa a douăsprezecea. Uimitor cât de repede ne schimbăm!
Îmi dau seama că v-am dat mult de gândit. Cred în voi şi doresc
să ne mai întâlnim în viitor. Vă mulţumesc pentru că aţi împărtăşit
cu mine problemele din viaţa voastră.
Fratele vostru în Cristos,
Jim
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Gândeºte-te
1. Crezi că Ron şi Tracy au procedat bine când s-au hotărât să discute
„marea lor dilemă“ cu un consilier? De ce da sau de ce nu?
2. Care parte a scrisorii lui Jim o consideri un sfat bun?
3. Care din cele 11 întrebări puse de Jim lui Ron şi Tracy crezi că sunt
mai importante?
4. Ce părere ai despre cele nouă „fapte“ ştiinţifice citate de Jim? Eşti
sau nu de acord cu ele? De ce?
5. „Un studiu ne arată că tinerii cunosc «dragostea vieţii lor», în medie,
de cinci ori între clasa a noua şi al doilea an de colegiu.“ Desigur,
aceasta este o afirmaţie cu caracter general, dar care crezi că este
semnificaţia ei în cazul căsătoriilor între adolescenţi?
Încearcă să răspunzi şi tu la întrebările pe care le-am pus celor doi. Dacă
nu te afli într-o situaţie comparabilă cu a lor, încearcă să răspunzi ca şi cum
te-ai afla într-o situaţie asemănătoare.
6. Vor duce relaţiile sexuale premaritale la diminuarea valorii relaţiilor
intime după căsătorie, pentru fiecare din cei doi parteneri?
7. Te face (sau ar trebui să te facă) conştiinţa să te simţi vinovat în timpul relaţiilor sexuale premaritale sau după ele?
8. Are fiecare dintre voi doi acelaşi devotament pentru celălalt?
9. Eşti pe deplin convins că partenerul tău actual este omul cel mai
potrivit pentru totdeauna?
10.Ce crezi că spune Biblia despre relaţiile sexuale premaritale?
Iată şi câteva versete asupra cărora poţi medita: Faptele Apostolilor,
15:20; 1 Corinteni, 6:13, 18-20; Efeseni, 5:31; 1 Tesaloniceni, 4:1-8.

Experienþã de grup sau de familie
Mai citeşte o dată citatul din cartea Sex, Love or Infatuation: How Can
I Really Know? (Relaţii sexuale, dragoste sau pasiune: Cum le pot deosebi?) de Ray Short. Discutaţi care este cel mai convingător argument împotriva relaţiilor sexuale premaritale.

