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Introducere

Aceastã carte trateazã douã probleme majore care par sã
afecteze un mare numãr de oameni: identificarea potenþialului
pozitiv de a stabili relaþii pe termen lung ºi evitarea relaþiilor cu
impact negativ. Am putea numi acest proces: „Cum sã eviþi risipirea timpului, a energiei ºi a banilor într-o relaþie fãrã speranþã.“
Unul sau douã subiecte ale cãrþii sunt o continuare a tratãrii
lor într-o carte anterioarã, Finding Your Perfect Mate (Gãsirea
partenerului perfect), publicatã de editura Harvest House. Ar fi
bine dacã aþi putea citi ºi aceastã carte pentru cã se ocupã de
problemele tipice ale persoanelor necãsãtorite. Printre subiectele
abordate în acea carte se numãrã: este cãsãtoria pentru mine sau
nu?, ce sã faci dacã nu þi-ai revenit în urma unei relaþii destrãmate?, de ce eºti încã necãsãtorit?, unde poþi întâlni persoanele
de sex opus potrivite?, cum sã ieºi dintr-o relaþie nepotrivitã?
Subiectele fiind prea numeroase pentru o singurã carte, din
aceastã nevoie a apãrut cartea pe care o ai în mânã. Materialul
prezentat se bazeazã pe mai mult de treizeci de ani de discuþii atât
cu oamenii necãsãtoriþi, cât ºi cu cei cãsãtoriþi. Sper ca informaþiile din carte sã te ajute sã-þi dezvolþi ºi sã-þi întãreºti calitatea
ºi durabilitatea relaþiilor tale.

1
Lumea largã
a relaþiilor
Unii oameni sunt, din punctul de vedere al relaþiilor,
„oameni fãrã adãpost“. Modul în care îºi stabilesc relaþiile
cu alþii poate fi numit „surf relaþional“: schimbã des relaþiile,
fãrã sã rãmânã prea mult timp într-o relaþie.

S

untem înconjuraþi de relaþii. Ele se aflã peste tot. Reclamele ºi emisiunile de la televizor sunt concepute plecând
de la relaþii. Ne gândim la ele, vorbim despre ele ºi le
experimentãm. Poate stãm mai rãu la capitolul experienþã,
dar primele douã lucruri sunt oricum valabile. Totuºi, nu sunt
sigur cã majoritatea oamenilor cunosc sensul cuvântului. Unii
oameni se aflã în situaþii, nu în relaþii. (Vom mai aborda acest
aspect.)
Relaþiile sunt o componentã semnificativã a vieþii. Am fost
creaþi pentru relaþii, nu pentru a trãi fãrã ele. Cea mai mare
parte a vieþii noastre este petrecutã în diverse relaþii. Eliminând
relaþiile, viaþa noastrã ar deveni sterilã. Desigur, existã oameni
care par a nu avea nevoie de relaþii, dar ei reprezintã rarele
excepþii de la regula generalã.

10

H. Norman Wright

Relaþiile: satisfacþie ºi dezamãgire

Oamenii „fãrã adãpost“ din punctul de
vedere al relaþiilor
Existenþa multor oameni care nu au adãpost este un fapt trist
al societãþii. Cu toþii cunoaºtem oameni care nu au unde locui. Îi
vedem pe strãzi ºi prin faþa magazinelor. Nu este neobiºnuit sã
întâlneºti oameni îmbrãcaþi sãrãcãcios care cerºesc pe stradã.
Uneori familii întregi ajung sã locuiascã în aer liber. Am auzit
despre familii care, neavând bani pentru a-ºi asigura un acoperiº
deasupra capului, au locuit cu chirie mutându-se din loc în loc
fãrã a plãti chiria ºi pãrãsind apoi oraºul de teama consecinþelor.
Aceºti oameni fãrã adãpost sunt vizibili. Dar existã mulþi oameni
fãrã adãpost în societatea de astãzi care nu sunt la fel de vizibili.
Ei sunt oameni fãrã adãpost din punct de vedere relaþional.
Mulþi oameni necãsãtoriþi suferã din aceastã cauzã. Ei procedeazã la fel ca oamenii fãrã adãpost care se lasã în voia sorþii.
Nu sunt în stare sã gãseascã oameni alãturi de care sã stabileascã
relaþii semnificative sau nu pot rãmâne suficient timp într-o relaþie pentru a se ajunge la o cunoaºtere reciprocã. Aceastã rãtãcire
din punctul de vedere al relaþiilor se mai numeºte ºi „surf relaþional“, adicã trecerea de la o relaþie la alta fãrã a se devota niciunei
persoane ºi fãrã a sta suficient de mult timp pentru cimentarea
unei relaþii.
Teama este una din cauzele care ne împiedicã sã cãutãm relaþii. Apropierea ni se pare ameninþãtoare, deci ne retragem. Sau
poate cã „terenul“ de unde putem „recolta“ o relaþie se aseamãnã
cu terenul unei ferme dupã o secetã prelungitã. Este adevãrat cã
persoanele necãsãtorite întâmpinã greutãþi în gãsirea unor parteneri serioºi, echilibraþi ºi sinceri.
Uneori lipsa adãpostului relaþional nu este vina noastrã. Este
nevoie de un efort suplimentar pentru a-i gãsi pe alþii ºi de mai
mult timp pentru a cultiva relaþiile pozitive.1
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Temelia relaþiilor este Dumnezeu
Temelia relaþiilor o gãsim în Biblie. Nu este interesant cã prima
afirmaþie fãcutã de Dumnezeu despre omul pe care l-a creat a
fost: „Sã facem om dupã chipul Nostru“ (Geneza, 1:26)? Fiecare
om a fost creat pentru a avea o viaþã ºi un caracter asemãnãtor
lui Dumnezeu. Dar Dumnezeul pe care trebuie sã-L reflectãm
este un Dumnezeu al relaþiilor: Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt.
Apoi citim: „Nu este bine ca omul sã fie singur“ (Geneza, 2:28).
Singurãtatea a fost primul lucru despre care Dumnezeu a spus cã
nu este bun. Cartea Eclesiastul spune:
Mai bine doi decât unul, cãci iau o platã cu atât mai bunã
pentru munca lor. Cãci, dacã se întâmplã sã cadã, se ridicã
unul pe altul; dar vai de cine este singur, ºi cade, fãrã sã
aibã pe altul care sã-l ridice! (4:9-10).
Max Lucado, cu stilul lui inconfundabil, ne oferã o altã perspectivã asupra relaþiilor:
O relaþie. Fuziunea delicatã a douã fiinþe umane. O întrepãtrundere complexã a douã vieþi; a douã stãri sufleteºti,
mentalitãþi ºi temperamente. Douã inimi reunite, inimi
care cautã consolare ºi siguranþã.
O relaþie. Are mai multã putere decât o bombã atomicã
ºi mai mult potenþial decât cea mai promiþãtoare sãmânþã.
Nimic nu îl determinã pe un om sã aibã mai mult curaj
decât o relaþie. Nimic nu aprinde mai tare inima unui patriot ºi nu îndepãrteazã mai bine cinismul unui rebel decât
o relaþie.
În viaþã nu conteazã atât de mult pe ce poziþii ne ridicãm
ºi nici ce posesiuni acumulãm. Ceea ce conteazã cel mai
mult sunt relaþiile.
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Ce mãsuri îþi iei ca sã-þi protejezi „posesiunile“? Ce
întreprinzi pentru a avea relaþii sigure ºi sãnãtoase? Ce faci
pentru a consolida podurile dintre tine ºi cei din lumea ta?
Stãpânul nostru cunoaºte valoarea unei relaþii. El a
schimbat lumea prin relaþii. El a acþionat nu prin forþã, ci
subliniind valoarea unei persoane. A construit poduri ºi a
trecut pe ele. L-a atins pe lepros, i-a unit pe înstrãinaþi, a
considerat valoroase persoanele cele mai pãcãtoase. Ce-a
spus El despre iubirea semenului ca pe sine însuºi?
Omul care considerã oamenii mai valoroºi decât posesiunile materiale este un om înþelept.2

Factorul „reciprocitãþii“
Deci, ce este o relaþie? Folosim cuvântul, dar ce înseamnã el?
O definiþie simplã este: împãrtãºirea reciprocã a vieþii dintre doi
oameni.
Relaþia nu poate exista fãrã „reciprocitate“. Fiecare om trebuie
sã contribuie cu ceva pentru
ca relaþia sã existe. Amândoi
A împãrtãºi viaþa cu trebuie sã participe într-o
anumitã mãsurã, altfel relacineva înseamnã a fi þia nu se încheagã.
Poþi afirma cã ai o relaþie
onest. Înseamnã a sta în
foarte bunã cu Billy Graham.
faþa cuiva ºi a-i spune:
I-ai citit toate cãrþile, ai parti„Iatã-mã! Acesta sunt.“ cipat la cruciadele lui de vesFãrã negare ºi fãrã scuze. tire a evangheliei, l-ai auzit
vorbind, ai contribuit la lucrarea lui ºi te-ai rugat zilnic
pentru el. Dar dacã el nu te
cunoaºte, nu ai o relaþie cu el.
Fiecare participant trebuie sã contribuie pentru ca o relaþie
sã se cimenteze ºi sã dureze. Dacã o relaþie se rupe, ambii sunt
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de vinã într-o oarecare mãsurã (chiar dacã nu au o responsabilitate egalã pentru eºecul relaþiei).

Nevoia de sinceritate
ªtii ce înseamnã sã-þi împãrtãºeºti viaþa cu cineva? Înseamnã
sã fii onest cu el, sã fii tu însuþi, fãrã mascã. Înseamnã a sta în faþa
cuiva ºi a-i spune: „Iatã-mã! Acesta sunt.“ Fãrã negare ºi fãrã scuze.
O componentã esenþialã a onestitãþii este sinceritatea. Când
fiecare este sincer, te poþi relaxa într-o atitudine de siguranþã
ºi confort, ºtiind cã persoana cealaltã este demnã de încredere.
Cuvântul sinceritate provine dintr-un cuvânt latinesc ce înseamnã
„fãrã cearã“. În trecut, pe vasele fine de porþelan se puteau forma
mici fisuri atunci când erau arse în cuptor. Producãtorii necinstiþi acopereau fisurile cu cearã albã strãlucitoare ºi afirmau cã
vasele erau fãrã cusur. Dar, când erau þinute în soare, lumina
descoperea fisurile acoperite cu cearã. Din acest motiv, producãtorii oneºti îºi însemnau vasele de porþelan: „sincer“, adicã fãrã
cearã. Aceasta înseamnã adevãrata sinceritate: nu existã fisuri,
interese sau mo-tive ascunse.3 Eºti sincer? Este sincerã persoana
de care eºti interesat?
Nu poþi stabili o relaþie trainicã atunci când un om este lipsit
de transparenþã ºi de sinceritate.
Existã cineva în viaþa ta care este aºa? A existat înainte?4

Nivelurile relaþiilor
De-a lungul vieþii interacþionãm cu mulþi oameni, dar nu ne
aºteptãm ca toate relaþiile sã aibã aceeaºi profunzime. Existã mai
multe niveluri ale relaþiilor. De exemplu, nu stabilim relaþii asemãnãtoare cu oamenii pe care-i întâlnim ocazional la locurile de
muncã ºi cu rudele apropiate.
Intensitatea unei relaþii este uneori rezultatul unei activitãþi
pe care o planificãm. De exemplu, cultivi intenþionat o prietenie
cu un nou membru al bisericii pentru a-l face sã se simtã binevenit.
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De multe ori, însã, relaþiile se dezvoltã fãrã activitãþi intenþionate. De exemplu, eºti atras de cineva care are aceleaºi hobbyuri ca ºi tine. Existã mai mulþi factori care determinã profunzimea
relaþiilor pe care le avem cu oamenii din viaþa noastrã.

Relaþii ocazionale ºi permanente
Un mod de a analiza relaþiile este acela de a le împãrþi în
relaþii ocazionale ºi permanente. Relaþiile permanente sunt cele
cu partenerii de viaþã, pãrinþii, copiii, rudele, ºefii ºi colegii sau
alte relaþii considerate continue sau de duratã. Desigur, nu întotdeauna aceste relaþii sunt considerate valoroase, dar trebuie sã
le continuãm.
Relaþiile ocazionale sunt cele cu vecinii, prietenii mai depãrtaþi, cunoºtinþele sau cu orice persoanã pe care nu o includem în
cercul relaþiilor permanente. Obligaþiile din cadrul relaþiilor permanente sunt — sau ar trebui sã fie — mai mari decât cele din
cadrul relaþiilor ocazionale. Deoarece relaþiile permanente sunt de
duratã, existã foarte puþine motive justificate pentru a le pune
capãt. Cu toate acestea, te poþi afla într-o relaþie permanentã, de
exemplu cu o rudã sau cu un posibil viitor partener de viaþã, dar
pe care unul sau ambii parteneri o considerã o relaþie ocazionalã.
Lipsa devotamentului atunci când acesta este aºteptat poate tensiona mult o relaþie. Clarificarea aºteptãrilor, mai ales în cadrul
relaþiilor permanente, este esenþialã pentru a ne înþelege bine
cu oamenii cei mai apropiaþi.5
Pot exista în viaþa ta relaþii ocazionale care doreºti cu toatã
onestitatea sã nu existe. Cu toþii am avut colegi sau chiar membri din bisericã a cãror prezenþã nu ne fãcea plãcere sau care
pur ºi simplu nu ne doream sã-i avem în preajmã pentru cã nu
ne potriveam.
De asemenea, toþi avem una sau mai multe relaþii permanente
care dorim sã fie doar ocazionale! Nu am avea nici un motiv sã
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interacþionãm cu o rudã dacã nu ar exista legãturile familiale. Este
adevãrat, nu-i aºa? Nu avem aproape nimic în comun. Dar relaþiile
neplãcute cum sunt acestea nu trebuie sã fie iritante sau considerate o povarã. Putem învãþa sã ne înþelegem cu aceºti oameni prin
prezenþa lui Isus Cristos care ne poate schimba atitudinile.

Relaþii minime
Un alt mod de a analiza nivelul relaþiilor este sã le împãrþim
în relaþii minime, moderate, puternice sau de calitate. Sã vedem
care sunt deosebirile.
Relaþiile minime se rezumã la interacþiuni simple, superficiale
ºi verbale care sunt în general plãcute ºi nu ostile. La acest nivel
oamenii nu dãruiesc ºi nu primesc sprijin emoþional sau dragoste
unul de la celãlalt. Vorbesc ºi ascultã numai atunci când este necesar. Este posibil sã existe în viaþa ta o persoanã cu care ai relaþii
minime, dar, dintr-odatã, se înfiripã între voi o poveste de dragoste.
Vei continua sã întreþii relaþiile minime cu oamenii în preajma cãrora nu îþi face plãcere sã te afli, pentru cã este necesar sã
ai un anumit nivel de relaþie cu ei. Cheia este sã stabileºti în avans
cât de mult trebuie sã interacþionezi cu aceºti oameni ºi apoi sã te
strãduieºti sã faci ca aceastã interacþiune sã fie cât mai sãnãtoasã.
Va fi nevoie de efort ºi de rãbdare din partea ta.
Care sunt oamenii din viaþa ta pe care îi consideri ca fãcând
parte din relaþiile minime? Care sunt sentimentele tale faþã de
ei? Ai avut o relaþie cu un posibil viitor partener care a rãmas
la acest nivel mai mult timp?

Relaþii moderate
O relaþie moderatã are toate caracteristicile unei relaþii minime,
la care se mai adaugã una: ataºamentul emoþional. Aºa mai merge,
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poþi spune. În relaþiile moderate doreºti sprijin emoþional ºi eºti
dispus sã-l oferi. Existã o sinceritate între voi care vã permite
sã vã împãrtãºiþi suferinþele, grijile, necazurile ºi bucuriile. Situaþia idealã este ca aceastã deschidere sã fie din ambele pãrþi.
Este un început bun. Dar chiar dacã nu este aºa, noi, credincioºii,
suntem chemaþi sã rãspundem cu o inimã deschisã tuturor oamenilor, oricare ar fi reacþia lor.
Sprijinul emoþional este temelia pe care se pot construi relaþiile profunde. De exemplu, o cãsãtorie care nu se întemeiazã pe
o legãturã emoþionalã între cei doi parteneri nu va fi o cãsnicie
satisfãcãtoare. Toþi am întâlnit cãsnicii de acest fel. Sunt celibatari cãsãtoriþi care locuiesc sub acelaºi acoperiº.
De multe ori noi suntem iniþiatorii relaþiilor moderate fãcând
primii paºi prin deschiderea inimilor noastre ºi acordarea sprijinului emoþional. Ceilalþi ne pot urma exemplul sau se vor considera
ameninþaþi de acþiunea noastrã. Poate cã le este greu sã aibã atât
de multã încredere în noi pentru a ne împãrtãºi sentimente þinute
ascunse de mult timp. Poate cã mai au încã rãni emoþionale produse de o relaþie anterioarã. Tot ce putem face în acest caz este sã
ne asumãm riscul de a fi sinceri ºi de a ne oferi prietenia. Nu
este greºit dacã procesul deschiderii inimii este mai lent. Relaþiile moderate au nevoie de timp pentru a se dezvolta.
Care sunt oamenii din viaþa ta pe care îi consideri ca fãcând
parte din relaþiile moderate? Care sunt sentimentele tale faþã de
ei? Dacã ai o relaþie cu un posibil viitor partener de viaþã, este
ea la acest nivel? Este valabil acest lucru numai pentru tine sau
pentru amândoi?

Relaþii puternice
Diferenþa dintre o relaþie moderatã ºi una puternicã este definitã de un cuvânt simplu: ajutor. Relaþiile puternice se dezvoltã
atunci când eºti angajat profund în viaþa altor oameni. Te poþi
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angaja în viaþa altor oameni atunci când îi ajuþi în mod practic.
De asemenea, accepþi ajutorul lor atunci când ai nevoie.
Unii oameni pot acorda mai uºor ajutor decât sprijin emoþional.
De fapt, am vãzut mulþi oameni sãrind peste etapa ataºamentului
emoþional ºi trecând direct la acordarea ajutorului. Participarea
personalã este mai micã în acest caz. Cu toate acestea, relaþiile
puternice trebuie sã se întemeieze pe sprijinul emoþional pentru
ca dragostea arãtatã prin ajutorul acordat sã aibã o semnificaþie.
Evitarea sprijinului emoþional duce la relaþii superficiale. Sprijinul emoþional este o legãturã mai puternicã decât ajutorul fizic.
Care sunt oamenii din viaþa ta pe care îi consideri ca fãcând
parte din relaþiile puternice? Care sunt sentimentele tale faþã de
ei? Dacã ai o relaþie cu un posibil viitor partener de viaþã, aþi
ajuns la acest nivel?

Relaþii de calitate
Toate elementele din celelalte tipuri de relaþii conduc spre
cel mai profund nivel: relaþiile de calitate. Acestea mai cuprind
un element: dragostea plinã de încredere. Te simþi în siguranþã
alãturi de persoana cealaltã atunci când îi împãrtãºeºti ce se
întâmplã în interiorul tãu: nevoile, gândurile ºi sentimentele
tale profunde. Partenerul considerã un adevãrat dar ceea ce
împãrtãºeºti cu el. De asemenea, ai libertatea de a-l invita ºi pe
el sã-þi împãrtãºeascã nevoile, gândurile ºi sentimentele lui profunde ºi el se simte în siguranþã sã facã acest lucru.
Relaþiile de calitate pot exista între prieteni, parteneri de viaþã,
pãrinþi, copii ºi colegi de muncã. Nu existã secrete ºi bariere. Relaþia se bazeazã pe încredere reciprocã completã.
Care sunt oamenii din viaþa ta pe care îi consideri ca fãcând
parte din relaþiile de calitate? Care sunt sentimentele tale faþã
de ei?6 Dacã ai o relaþie cu un posibil viitor partener de viaþã, aþi
ajuns la acest nivel?
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Nu uitaþi faptul cã modul de abordare a unei relaþii duce fie la
consolidarea ei, fie la întreruperea ei. Primele luni ale unei relaþii
sau ale unei cãsnicii trebuie
hrãnite ca un bebeluº care
face primii paºi ºi învaþã sã
Comparã-te cu o ba- vorbeascã ºi sã umble ºi nu
terie. Relaþiile epuizante trebuie sã abordãm relaþia la
te storc de puteri. Este fel cum abordãm un adult. De
multe ori oamenii considerã
greu sã mai gãseºti sufi- prea timpuriu cã relaþia lor
cientã energie sã începi este complet dezvoltatã, maturã ºi adultã, dar aºteptãrile
sã funcþionezi din nou!
le sunt repede infirmate. Dar
dacã relaþia este consideratã
mai întâi un copil mic, adicã
ceea ce este, îþi vei adapta aºteptãrile acestei concepþii.

Nivelurile de energie a relaþiilor
Oricare ar fi nivelul relaþiilor, mai trebuie luat în considerare
încã un factor. O relaþie va fi sau epuizantã sau dinamizatoare.
O relaþie epuizantã este relaþia cu o persoanã care te secãtuieºte
emoþional ºi spiritual. Îþi consumã energia. Poate fi o relaþie prelungitã cu posibilul viitor partener sau o cãsnicie. A fi împreunã
cu o astfel de persoanã înseamnã a depune eforturi constante.
La început relaþia poate pãrea funcþionalã, dar în curând va fi
necesar un efort de susþinere a ei care te stoarce de puteri. Nu
este o perspectivã prea plãcutã.
Cei care te secãtuiesc de puteri mai mult contribuie la înmulþirea problemelor tale decât sã te ajute sã þi le rezolvi pe cele pe
care le ai deja. Dacã te compari cu o baterie, aceºtia sunt oamenii care îþi folosesc energia. Este greu sã mai gãseºti suficientã
energie sã începi sã funcþionezi din nou.
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Nimeni nu doreºte o relaþie care epuizeazã, oricare ar fi situaþia. Toþi oamenii îºi doresc o relaþie care dinamizeazã, revigoreazã. Vrei oameni care sã îþi ofere energie ºi vitalitate prin
simpla lor prezenþã. Ei contribuie pozitiv la viaþa ta. Cea mai
bunã cale de a atrage oameni de acest fel este sã fii tu însuþi
un astfel de om.7

Gãseºte o persoanã
pe care sã o iubeºti
Judith Sills prezintã trei reguli pentru gãsirea unui partener
de viaþã în cartea ei How to Stop Looking for Someone Perfect
and Find Someone to Love (Cum sã nu mai cauþi pe cineva perfect
ºi sã gãseºti pe cineva sã iubeºti). Dr. Sills spune:
În procesul cãutãrii unui partener este foarte uºor sã te
laºi copleºit de sentimente. Atracþia sexualã ne face sã ne
pierdem minþile. Dacã mai adaugi ºi singurãtatea, speranþele, dezamãgirile trecute ºi o dozã sãnãtoasã de presiune
socialã, ai toate elementele unei adevãrate harababuri emoþionale care defineºte atât de des perioada de curtare.8

1. Disponibilitatea
Prima regulã este atât de fundamentalã încât aproape cã este
inutil sã o mai menþionãm. Este persoana respectivã un partener
disponibil pentru cãsãtorie? Atracþia nu aºteaptã întotdeauna
pânã când verificãm acest fapt. Atunci când îþi cauþi un partener
de viaþã de ce sã pierzi timp cu cei care „s-ar putea sã fie disponibili în viitor“? În fond, nimeni nu pariazã pe un cal care nici nu
participã la cursã!9
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Iatã pe cine trebuie sã consideri indisponibil:
Oamenii care au peste treizeci de ani, dar nu se descurcã
fãrã pãrinþi. Dacã nu au trãit niciodatã singuri, nu s-au
separat emoþional de pãrinþii lor sau nu sunt capabili din
punct de vedere emoþional sã trãiascã la distanþã de pãrinþii
lor, nu îndeplinesc criteriile de a fi buni parteneri de cãsãtorie. Nu sunt candidaþii cei mai potriviþi.
Oamenii care sunt separaþi de partenerii lor sau se întâlnesc cu alþii. Cei care sunt separaþi, din punct de vedere
legal rãmân cãsãtoriþi în ochii lui Dumnezeu ºi ai statului,
chiar dacã spun: „În ultimii doi ani nu ne-am comportat ca
un cuplu.“ Ei sunt totuºi cãsãtoriþi!
Nu uitaþi, orice om care divorþeazã are nevoie de un proces de
recuperare (unii chiar de mai multe ori) ºi ar trebui sã petreacã cel
puþin un an fãrã nicio relaþie serioasã pentru a depãºi rãnile
lãsate de divorþ. Dacã aºteaptã mai mult, cresc ºansele reuºitei
cãsãtoriei ulterioare.
Dacã te gândeºti la o relaþie cu o persoanã divorþatã, nu uita cã,
pe lângã timpul necesar recuperãrii, mai existã ºi alte probleme:
copiii ºi obligaþiile financiare ale celui divorþat. Dacã existã copii,
te cãsãtoreºti cu o familie, nu doar cu o persoanã.
Poate cã unul sau amândoi au mai fost cãsãtoriþi. Dacã este
vorba de cãsãtorie, aceastã relaþie trebuie examinatã cu toatã
atenþia. Este uimitor cât de des oamenii divorþaþi se cãsãtoresc
cu persoane foarte asemãnãtoare cu foºtii lor parteneri, comportându-se faþã de ei la fel de greºit ca ºi faþã de fostul partener.
O persoanã care se aflã într-o relaþie de prietenie cu cineva de
sex opus este de asemenea indisponibilã. Aceastã persoanã trebuie mai întâi sã-ºi încheie relaþia prezentã ºi apoi are nevoie de
o perioadã de revenire pentru a evita suprapunerea a douã relaþii.
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Cei care au tendinþa de a avea concomitent mai multe relaþii cu
posibili parteneri de cãsãtorie sunt oameni care vor sã evite orice
risc. Ei nu vor sã fie singuri aºa cã nu întrerup relaþia pânã nu apare
posibilitatea unei relaþii noi. Când sunt siguri cã noua relaþie poate
da rezultate, întrerup relaþia veche. Nu uitaþi cã puteþi fi urmãtoarea
victimã dacã persoana respectivã a procedat astfel cu altcineva.
În sfârºit, o persoanã care nu este interesatã de o relaþie pe termen lung sau nu este pregãtitã emoþional, nu este un candidat potrivit. Dacã persoana respectivã a avut în trecut relaþii mai îndelungate ºi mai puþine relaþii scurte, atunci mai existã o speranþã.

2. Primeºti ceea ce vezi
A doua regulã a dr. Sills este: nu existã înlocuiri. Ceea ce vezi,
aceea primeºti. Poate cã aþi vãzut în unele magazine semnul: marfa cumpãratã nu se schimbã.
Alegi marfa, o cumperi ºi rãPersoana pe care o vei
mâi cu ea.
Persoana pe care o vei lua
lua în cãsãtorie s-ar putea
în cãsãtorie s-ar putea sã nu
sã nu îndeplineascã tot
îndeplineascã tot ceea ce aºceea ce aºtepþi de la un
tepþi de la un partener, de fapt
partener, de fapt sigur
sigur nu va putea. Va trebui sã
descoperi cât mai repede ce
nu va putea. Trebuie sã
calitãþi îi lipsesc candidatului
descoperi cât mai repede
pentru a determina dacã poþi
ce calitãþi îi lipsesc cantrãi tot restul vieþii fãrã aceste
didatului pentru a detercalitãþi. Dacã nu le descoperi
înainte, le vei descoperi mai
mina dacã poþi trãi tot
târziu ºi reacþia ta va fi prorestul vieþii fãrã aceste
babil mai vehementã. De fapt,
calitãþi.
regula este cã te adaptezi cu
atât mai bine cu cât faci aceste
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descoperiri mai repede. Dar dacã trece mai mult timp, vei fi mai
iritat. De ce? Pentru cã te simþi trãdat. Eºti supãrat pe partener
pentru cã nu þi-a spus de la început ºi eºti supãrat pe tine însuþi
pentru cã nu ai reuºit sã descoperi problema.
Nu uitaþi cã toþi candidaþii la cãsãtorie au defecte psihologice,
emoþionale, fizice ºi spirituale. Cu cât sunt mai în vârstã, cu atât
aduc mai multe experienþe (un termen mai politicos pentru bagaje) în relaþie. Toþi procedeazã aºa — chiar ºi tu. Apoi, toþi mai
avem o caracteristicã: suntem pãcãtoºi! Harul pe care ni-L oferã
Dumnezeu ne ajutã sã arãtãm har altora.
Sunt sigur cã ai deja în minte o listã a candidatului potrivit
pentru tine. Dar te sfãtuiesc sã o scrii. În loc sã vorbeºti despre
o listã cu trãsãturile de vis ale candidatului ideal, scrie o listã cu
acei candidaþi pe care nu îi doreºti. Completeazã urmãtoarea
propoziþie:
Nu voi considera partener de cãsãtorie pe cel care…
1.
2.
3.
4.
5.
Ce îþi spune acest lucru despre tine însuþi? De ce au apãrut
aceºti factori pe lista ta? De ce sunt consideraþi indezirabili aceºti
candidaþi? O examinare de acest fel te va scuti de pierderea timpului ºi de multe dureri de cap.

3. Imaginea ta din oglindã
A treia regulã este: ce te face sã crezi despre tine însuþi aceastã
persoanã? Te-ai gândit cât de importantã devine pãrerea partenerului
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despre tine? Vei fi influenþat de modul în care te percepe partenerul tãu. Privind la partenerul tãu, este ca ºi cum te-ai uita la
tine într-o oglindã. Ce se întâmplã dacã partenerul tãu este foarte
critic sau are aºteptãri nerezonabile de la tine? Ce se întâmplã
dacã îþi transmite constant mesaje care te determinã sã te simþi
neajutorat, incapabil, vinovat, lipsit de valoare sau deprimat?
Îmi amintesc de un cuplu logodit de acum douãzeci de ani. Ea
pãrea destul de supusã ºi de cooperantã, dar el era foarte ferm,
dominator, critic ºi arogant. Cu alte cuvinte, era insuportabil.
Dupã câteva ºedinþe de consiliere premaritalã, nu au mai venit.
Dupã trei luni, femeia a rupt relaþia cu el din cauza comportãrii
ºi atitudinii lui.
În timpul logodnei femeia a fost deprimatã ºi copleºitã de
stres. Dar dupã câteva luni am vãzut-o la o întâlnire socialã ºi am
fost nevoit sã mã uit foarte atent la ea ca sã o recunosc. Era mult
mai atractivã ºi radia bunã dispoziþie. Efectele fizice ale stresului
ºi depresiei au dispãrut. De ce? Pentru cã imaginea din oglindã
la care s-a uitat timp de doi ani a dispãrut. Influenþa bãrbatului a
încetat ºi se vedea pe ea însãºi aºa cum era în realitate.
Ce poþi spune despre partenerul tãu? Pãrerea lui despre tine te
încurajeazã? Prezenþa ºi atitudinea lui te ajutã sã te simþi valoros
sau lipsit de valoare? Te ajutã sã-þi dezvolþi potenþialul ºi sã-þi
consolidezi calitãþile? Te ajutã sã înfloreºti, sã te dezvolþi ºi sã fii
cât mai aproape de ceea ce poþi fi? Eºti mai liber sã iubeºti, sã te
dezvolþi, sã fii tu însuþi?
Un prieten mi-a povestit experienþa pe care a avut-o cu soþia
lui. Este cel mai bun exemplu pe care-l cunosc despre influenþa
pozitivã a partenerului de viaþã.
Când m-am cãsãtorit cu soþia mea, amândoi eram destul
de nesiguri ºi ea fãcea tot ce putea pentru a-mi fi pe plac. Nu
mi-am dat seama cât de dominator ºi de nepãsãtor eram
faþã de ea. Acþiunile mele de la începutul cãsniciei au determinat-o sã se retragã tot mai mult. Doream sã continue sã

24

H. Norman Wright

Relaþiile: satisfacþie ºi dezamãgire

aibã pãrul lung ºi sã arate tot timpul perfect. Doream sã
fie femininã ºi atractivã.
Cu cât doream mai mult sã se schimbe, cu atât era mai
retrasã ºi mai nesigurã. Din cauza mea devenea tot mai mult
opusul a ceea ce doream eu. Am început sã-mi dau seama
cât de mult ceream de la ea, nu atât prin cuvinte, cât prin
limbajul trupului.
Prin harul lui Dumnezeu am învãþat cã trebuie sã o iubesc pe femeia pe care am am luat-o în cãsãtorie, nu pe femeia
imaginaþiei mele. Mi-am promis sã o iubesc pe Susan aºa cum
era, aºa cum a creat-o Dumnezeu.
Schimbarea s-a petrecut într-un mod interesant. Eram
într-o cãlãtorie ºi am citit un articol dintr-o revistã. Am fãcut
o copie ºi de atunci nu mi-am scos conþinutul articolului din
minte ºi din inimã.
Articolul era despre viaþa lui Johnny Lingo, un om care
a trãit în Pacificul de Sud. Insularii îl vorbeau de bine, dar
când a sosit timpul sã-ºi gãseascã o soþie, toþi oamenii dãdeau
din cap cu neîncredere. Obiceiul locului era de a plãti tatãlui
preþul în vaci pentru fatã. Patru-ºase vaci era considerat un
preþ mare. Fata pe care a ales-o Johnny era obiºnuitã, simplã, slabã ºi umbla cu umerii îndoiþi ºi cu capul plecat. Era
foarte retrasã ºi timidã. Dar oferta lui Johnny i-a surprins
pe toþi: opt vaci! Toatã lumea a râs de Johnny, considerând
cã viitorul socru a fãcut o afacere foarte bunã.
La câteva luni dupã nuntã, pe insulã a ajuns un vizitator
din Statele Unite ºi a auzit povestea lui Johnny Lingo ºi a
soþiei lui care valora opt vaci. Dupã ce s-a întâlnit cu Johnny
ºi cu soþia lui vizitatorul a rãmas uimit. Nu a vãzut o fatã
retrasã, ºtearsã, ezitantã, ci o femeie frumoasã, echilibratã
ºi încrezãtoare. Oaspetele s-a interesat despre aceastã schimbare, iar rãspunsul lui Johnny a fost foarte simplu: „Am vrut
o soþie de valoarea a opt vaci, a spus el, ºi când am plãtit
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preþul ºi am tratat-o la aceastã valoare, ea a început sã
creadã cã are într-adevãr valoarea a opt vaci. A descoperit
faptul cã valoreazã mai mult decât toate femeile de pe
insulã. Iar ceea ce conteazã cel mai mult pentru o femeie
este ceea ce crede despre ea însãºi.“
Aceastã poveste mi-a schimbat viaþa. Imediat i-am trimis
flori lui Susan (lucru pe care l-am fãcut foarte rar înainte).
Mesajul de pe felicitare a fost simplu: „Pentru soþia mea
care valoreazã opt vaci.“ Florarul, care îmi era ºi prieten, a
crezut cã am înnebunit ºi m-a mai întrebat încã o datã
dacã acesta este mesajul pe care-l doresc.
Susan a primit florile ºi a fost foarte surprinsã ºi uimitã.
Când m-am întors acasã, i-am spus cã o iubesc aºa cum este
ºi o consider soþia mea de opt vaci. Apoi i-am dat articolul.
Acum caut permanent modalitãþi sã-i arãt cã sunt mândru de ea ºi cât de mult o apreciez. Un exemplu este verigheta. Când ne-am logodit i-am dãruit o verighetã veche,
moºtenitã de la o mãtuºã. Susan a pãrut încântatã ºi eu
nu m-am mai gândit la acest lucru. Dar verigheta a fost
ieftinã ºi la fel s-a simþit ºi soþia mea. Abia dupã douãzeci
de ani de cãsãtorie mi-a spus care au fost sentimentele ei
în privinþa verighetei. I-am cumpãrat o verighetã pe care o
merita, chiar dacã nu era cea mai frumoasã ºi mai scumpã
de pe piaþã. Dar aº fi plãtit chiar mai mult. I-am dãruit-o
de Sãrbãtoarea Naºterii Domnului: „Pentru soþia mea de
opt vaci cu toatã dragostea.“ Efectul asupra cãsniciei noastre a fost extraordinar.
În primul rând, m-am schimbat eu. Dorinþele mele au început sã se schimbe. Acum doresc ca Susan sã fie tot ceea ce
a creat-o Dumnezeu sã fie. Este rãspunderea mea de soþ
sã-i acord aceastã libertate.
ªi Susan s-a schimbat. A devenit liberã. A învãþat cine
este în Cristos. A câºtigat încredere în ea însãºi.
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Deci, te cãsãtoreºti

Cum te pot ajuta aceste reguli atunci când îþi evaluezi actualul
partener sau un partener viitor?10 Examineazã-þi partenerii din
trecut. Cum a fost relaþia cu ei?
1. Ce fel de pãrere te-au determinat sã ai despre tine însuþi?
2. Þi s-a consolidat sentimentul valorii personale?
3. Ai fost încurajat sã faci câþiva paºi pozitivi de care nu te-ai
crezut în stare înainte?
4. A devenit viaþa ta mai semnificativã decât era înainte?
Poate cã te-ai gândit la potenþiali parteneri alãturi de care sã îþi
petreci tot restul vieþii. Dar ce fel de partener vei fi tu? Este important sã rãspunzi la urmãtoarele douã întrebãri pentru cã ºi tu
eºti un potenþial partener pentru altcineva.
De ce ar vrea cineva sã-ºi petreacã tot restul vieþii alãturi de
mine?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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De ce nu ar vrea cineva sã-ºi petreacã tot restul vieþii alãturi
de mine?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Note
1. Robie Castleman, True Love in a World of False Hope, Downers Grove, Ill:
InterVarsity Press, 1966, pag. 148-150, adaptare.
2. Max Lucado, On the Anvil, Wheaton, Ill: Tyndale House Publishers, 1985,
pag. 69-70.
3. Charles Swindoll, The Quest for Character, Sisters, Oreg.: Multnomah
Books, 1988, pag. 67, adaptare.
4. Tom Marshall, Right Relationships: How to Create Them and How to
Restore Them, Kent, England: Sovereign World, 1992, pag. 10-14,
adaptare.
5. Myron Rush, Hope for Hurting Relationships, Wheaton, Ill: Victor Books,
1989, pag. 29, adaptare.
6. Carol C. Flax ºi Earl Ubell, Mother, Father, You, Ridgefield, Conn: Wyden
Books, 1980, pag. 192-201, adaptare.
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7. Ronnie W. Floyd, Choices, Nashville: Broadman & Holman, 1994,
pag. 170-174, adaptare.
8. Dr. Judith Sills, How to Stop Looking for Someone Perfect and Find
Someone to Love, New York: Ballantine Books, 1984, pag. 34-35.
9. Idem., pag. 36, adaptare.
10. Idem., pag. 33-35, adaptare.

2
Cei patru piloni
ai unei relaþii
Elementele fundamentale ale unei relaþii sunt asemenea
pilonilor sau fundaþiei de piatrã a unei case. Toþi pilonii trebuie
sã fie puternici.
Dacã încerci sã compensezi slãbiciunea unui pilon prin consolidarea altuia, întreaga structurã va fi dezechilibratã.

D

acã te-ar întreba cineva: „Care sunt factorii necesari ai
unei relaþii durabile?“ ce ai rãspunde? Ce fundaþie sau
„piloni“ sunt esenþiali pentru o relaþie puternicã?
Gândeºte-te la acest aspect. Dacã ar trebui sã te rezumi la doar
patru factori? Existã în realitate mai mulþi, dar elementele care
sunt necesare în orice relaþie, mai ales într-o cãsnicie care trebuie
sã dureze toatã viaþa, sunt urmãtoarele: dragostea, încrederea,
respectul ºi înþelegerea.
Factorul cel mai durabil este dragostea. Pavel a afirmat acest
lucru atunci când a spus: „rãmân aceste trei: credinþa, nãdejdea
ºi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea“ (1 Corinteni, 13:13). Tot el a spus:
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Astfel, deci, ca niºte aleºi ai lui Dumnezeu, sfinþi ºi prea
iubiþi, îmbrãcaþi-vã cu o inimã plinã de îndurare, cu bunãtate, cu smerenie, cu blândeþã, cu îndelungã rãbdare. Îngãduiþi-vã unii pe alþii, ºi, dacã unul are pricinã sã se plângã
de altul, iertaþi-vã unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aºa
iertaþi-vã ºi voi (Coloseni, 3:12-13).
Pilonul cel mai fragil dintre toate este încrederea. Cel mai
neglijat este respectul sau cinstirea. Pilonul care are nevoie de cel
mai mult timp pentru a se forma este înþelegerea sau cunoaºterea.
Aceste patru elemente se aseamãnã cu pilonii unei case. Fiecare
pilon trebuie construit. Dacã unul este slab, nu poþi compensa deficienþa lui dezvoltând mai mult alt pilon. Dragostea nu înlocuieºte
lipsa de încredere, nici înþelegerea lipsa de respect. Sã vedem
ce se întâmplã.
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Pilonul dragostei
Probabil cã ai auzit mai multe mesaje despre diversele tipuri de
dragoste biblicã: eros, philia, storge ºi agape. Dar cum se exprimã
aceste tipuri de dragoste în mod practic ºi durabil?1 Existã mai
multe caracteristici.

Siguranþa ºi securitatea
Vrei sã te simþi în siguranþã în relaþia ta. Vrei sã poþi respira în
voie ºi sã spui: „Este atât de plãcut sã te simþi bine în prezenþa
cuiva, sã renunþi la armura protectoare ºi sã fii tu însuþi.“ Aceasta
este caracteristica de care ne bucurãm atât de mult în dragosteaprietenie (philia). Dacã aceastã dimensiune a dragostei este prezentã în cãsnicie, înseamnã cã existã speranþã pentru acea relaþie.
În cadrul cãror relaþii din viaþa ta te simþi mai în siguranþã?
Cine sunt oamenii care îþi transmit cel mai bine acest sentiment?
Ce fac ei pentru a-þi comunica sentimentul de siguranþã?

Sprijinul
Oamenii doresc ºi au nevoie sã simtã cã sunt sprijiniþi de cei
care îi iubesc. Acest lucru este menþionat în alt capitol, dar trebuie
prezentat mai pe larg aici.
O relaþie care îþi asigurã sprijinul necesar te ajutã sã fii sigur
cã nu înfrunþi lumea singur. Poþi depinde de alþi oameni care
sunt alãturi de tine în momentele dificile, chiar dacã nu sunt de
acord cu toate concepþiile tale. Existã în viaþa ta oameni care îþi
acordã sprijinul lor? Cine sunt? Existã printre ei oameni care ai
dori sã-þi devinã parteneri de viaþã?
O persoanã care te sprijinã nu se aflã alãturi de tine numai în
perioadele dificile, ci ºi în cele bune. Atunci când îi sprijini pe
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alþii îi încurajezi, îi ajuþi sã viseze ºi sã se dezvolte, chiar pânã
la un nivel care îl depãºeºte pe al tãu. Îþi foloseºti capacitãþile ca
sã-l ajuþi pe un om sã se dezvolte mai mult decât tine. Acest lucru
este uneori mai greu pentru bãrbaþi. Poþi accepta acest lucru?
Întâlnesc destul de des foºti studenþi pe care i-am avut la Seminarul Talbot ºi descopãr cã exceleazã în unele domenii mai mult
decât mine. Este un lucru extraordinar! Deci, rãspunsul meu este
„Da!“
De asemenea, fiind un pescar pasionat, sunt foarte satisfãcut
atunci când îi ajut pe alþii sã se bucure de pescuit ºi sã înveþe cum
sã prindã peºte. (Bineînþeles cã la pescuit ai nevoie ºi de noroc.)
Dacã ei prind un peºte mai mare decât am prins eu, ca rezultat al
sfaturilor mele, cu atât mai bine! Ne bucurãm împreunã. Uneori
am fost depãºit la pescuit de soþia ºi de fiica mea.
Cheia capacitãþii de a-i ajuta pe alþii este identificarea calitãþilor
altor oameni ºi dezvoltarea acelor calitãþi pentru a-i ajuta sã aibã
succes. Pentru a face acest lucru, trebuie sã ai o atitudine pozitivã
faþã de ei. Trebuie sã cauþi ce este mai bun în ei. Trebuie sã crezi
în ei pânã ajung ºi ei sã creadã în ei înºiºi ºi încep sã aibã succese.
Acest lucru se întâmplã foarte des în cabinetul meu de consilier.
Vãd persoane ºi familii deprimate: sunt zdrobiþi, tulburaþi ºi suferã. De multe ori trebuie sã le împrumut speranþa ºi credinþa mea
pânã când ajung sã producã aceste calitãþi ei înºiºi. Trebuie sã-i
sprijin crezând în ei, în calitãþile ºi în viitorul lor pânã când sunt
suficient de stabili pentru a crede în ei înºiºi.
Aceasta este o metodã importantã pentru ca dragostea ta sã fie
reflectatã într-o relaþie. Uneori tu ai nevoie de sprijin, alteori trebuie sã-l oferi.
Dacã ai în prezent o relaþie, cum vã sprijiniþi reciproc?

Sentimentul apartenenþei
Fiecare om cunoaºte durerea respingerii ºi a excluderii. Dumnezeu a creat în noi sentimentul apartenenþei care trebuie sã fie

Relaþiile: satisfacþie ºi dezamãgire

H. Norman Wright

33

satisfãcut prin includerea noastrã în comunitãþi. Fiind inclus
într-un grup te simþi important pentru cã alþii ºi-au deschis propriile lumi în faþa ta. Este uºor sã trãieºti alãturi de oameni care
te acceptã, îºi deschid inimile faþã de tine ºi te includ în vieþile lor.
Pe mãsurã ce îmbãtrânesc preþuiesc tot mai mult sentimentul
apartenenþei de care mã bucur alãturi de soþia mea ºi de câþiva
prieteni apropiaþi. Îmi pot împãrtãºi suferinþele, visele, gândurile
ºi sentimentele fãrã sã mã tem cã voi fi dispreþuit, ridiculizat sau
respins. Te simþi atât de confortabil când ai sentimentul apartenenþei. Având parte de beneficiile apartenenþei, vei dori sã îi faci
ºi pe alþii sã aibã acest sentiment.
Care persoanã din viaþa ta îþi comunicã acest sentiment al
apartenenþei?

Grija
Avem nevoie de oameni care sã aibã grijã de noi ºi sã ne ajute
sã ne dezvoltãm. Când îl ajuþi pe un alt om sã creascã ºi sã se dezvolte, îl inviþi sã ocupe un loc special în inima ta. Îþi exprimi grija
prin cuvinte ºi prin fapte. Atunci când într-adevãr vrei sã ai grijã
de cineva, renunþi la propriul confort în beneficiul altora. Este
aproape imposibil sã nu stabileºti o legãturã strânsã cu cineva de
care îþi pasã atât de mult încât eºti dispus la acest sacrificiu.
Exprimarea unei griji reale nu este întotdeauna convenabilã.
Poate vei fi chemat sã…
l
l
l
l

Petreci câteva ore la cumpãrãturi.
Dormi în cort pe un sol dur.
Cãlãtoreºti mai mulþi kilometri pânã la un loc „deosebit“.
Asculþi pe partener vorbind mai mult decât îþi permite
capacitatea de concentrare a atenþiei.

Dar, pentru cã îþi pasã de celãlalt, eºti dispus sã faci aceste sacrificii — cu o atitudine pozitivã! Ai demonstrat astfel dragostea
agape, dragostea care se sacrificã, esenþa Scripturii.
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Acceptarea
Eu vreau sã fiu acceptat de ceilalþi. ªi tu vrei acelaºi lucru.
Atunci când îi acceptãm pe alþii aºa cum sunt, îi eliberãm de presiunea de a deveni ceea ce vrem noi sã devinã. Când îi acceptãm
pe alþii, devenim compatibili cu ei ºi începem sã ne înþelegem
foarte bine.
Cum îþi aratã cea mai importantã persoanã din viaþa ta cã
te acceptã?2

Pilonul încrederii
Când este vorba de încredere, trebuie sã atârnãm deasupra
noastrã o pancartã pe care sã scriem: „Mânuiþi cu grijã.“ Pentru
unii oameni este uºor sã aibã încredere în alþii, pentru alþii este
foarte greu acest lucru.
A avea încredere înseamnã a te face dependent de celãlalt în
privinþa anumitor rezultate. Este o dependenþã sãnãtoasã. Este o
reacþie intenþionatã. Este o atitudine ºi este alcãtuitã din trei pãrþi.
În primul rând, crezi în mintea ta cã persoana respectivã este
demnã de încredere. Poþi face o listã cu oamenii din viaþa ta despre
care crezi cã sunt demni de încredere? De ce crezi acest lucru?
În al doilea rând, încrederea este o reacþie emoþionalã. Te simþi
în siguranþã acordând încredere. La cine te gândeºti în acest sens?
În ultimul rând, este vorba de purtarea ta atunci când acþionezi pe baza încrederii.
Încrederea se manifestã atunci când te afli în apã ºi un prieten
îþi întinde mâna ca sã te scoatã. Îi întinzi ºi tu mâna fãrã ezitare
ºi nici nu îþi pui întrebarea dacã te va salva sau nu. Crezi. Eºti
încrezãtor. Întinzi mâna.
Dar încrederea comportã ºi un risc. Persoana cealaltã te poate
dezamãgi. Chiar dacã întreaga viaþã este un risc, dragostea te face
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mai vulnerabil. De fapt, nu poþi stabili o relaþie bazatã pe dragoste cu cineva dacã nu eºti dispus sã-þi asumi riscul de a suferi.
Cum ºtii dacã ai încredere sau nu în cealaltã persoanã? Nu ai
un plan de rezervã dacã te dezamãgeºte. Nu ai altã alternativã
pregãtitã dacã speranþele îþi
sunt înºelate.
Relaþiile au nevoie de
Am observat cum poate fi
încredere. Dar încrederea
subminatã încrederea într-o
cãsnicie. De exemplu, unul
comportã riscuri. Persoadintre soþi spune cã va face
na cealaltã poate sã te
un lucru, dar partenerul îi
dezamãgeascã. Întreaga
telefoneazã sau îi lasã bileviaþã este un risc, dar draþele ca sã se asigure cã face
gostea te face mai vulceea ce a promis. Sau poate
nerabil.
cã verificã dacã ºi-a þinut
promisiunea.
Da, este adevãrat, când ai
încredere devii vulnerabil.
Când doi oameni care se aflã într-o relaþie au încredere
reciprocã, îºi transmit urmãtoarele mesaje unul altuia:
„Am încredere în tine.“
„Voi fi alãturi de tine când toþi te pãrãsesc.“
„Poþi depinde de mine atât pentru lucruri mari cât ºi pentru
lucruri mici.“
„Voi fi consecvent, nu mã voi schimba ºi nu voi fi impulsiv.“
„Poþi crede cã îþi spun adevãrul.“
Deci întrebarea este: dacã te afli într-o relaþie, cât de demnã
de încredere este cealaltã persoanã?
ªi, desigur, urmãtoarea întrebare ar fi, eºti tu însuþi un om
demn de încredere?
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Pilonul respectului
Al treilea pilon al relaþiilor — respectul sau cinstirea — este
cel mai neglijat.
Scriptura ne spune sã ne respectãm unii pe alþii. Ai fost cinstit
sau respectat de alþii? Dacã da, atunci ºtii ce înseamnã acest
lucru. Respectul trebuie sã existe între parteneri într-o relaþie
adevãratã.
A respecta înseamnã a recunoaºte valoarea altei persoane.
Un aspect esenþial este cã trebuie sã te respecþi pe tine însuþi înainte de a-i putea respecta pe alþi oameni. Dacã nu te respecþi pe
tine însuþi, cum îi poþi respecta pe alþii?3
Îþi cunoºti valoarea ºi preþul pe care-l ai? Nu þi-ai câºtigat singur valoarea; ea este darul lui Dumnezeu.
Sã ne aducem aminte ce crede Dumnezeu despre noi. El nu
te comparã cu ceilalþi oameni pe care i-a creat. El þi-a dat un
potenþial ºi capacitãþi unice. El doreºte ca tu sã dezvolþi ºi sã
foloseºti numai potenþialul pe care þi l-a dãruit, nu potenþialul
pe care l-a pus în alþii. El doreºte ca tu sã-þi dezvolþi ºi sã-þi
foloseºti potenþialul pentru a-þi împlini viaþa ºi menirea. Tu eºti
lucrarea mâinilor lui Dumnezeu.
Cãci noi suntem lucrarea Lui, ºi am fost zidiþi în Hristos
Isus pentru faptele bune pe care le-a pregãtit Dumnezeu
mai dinainte, ca sã umblãm în ele (Efeseni, 2:10).
Isus Cristos ne invitã sã venim la El cu încredere, crezând cã
El ne acceptã ca membri ai familiei Sale:
Tuturor celor ce L-au primit, adicã celor ce cred în
Numele Lui, le-a dat dreptul sã se facã copii ai lui Dumnezeu; nãscuþi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din
voia vreunui om, ci din Dumnezeu (Ioan, 1:12-13).
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Deci, fiindcã suntem socotiþi neprihãniþi, prin credinþã,
avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos
(Romani, 5:1).
Deoarece Dumnezeu ºi Isus Cristos se aflã alãturi de noi permanent, nu trebuie sã ne simþim inferiori sau incapabili. Dumnezeu
este sursa capacitãþii noastre. Ne putem iubi pe noi înºine fãrã
sã ne simþim vinovaþi. Ne putem iubi pe noi înºine fãrã sã fim
obligaþi sã ne justificãm acþiunile.
Dr. Lloyd Ahlem prezintã succint ceea ce a fãcut Dumnezeu
pentru noi în cartea sa Do I Have to Be Me? (Trebuie sã fiu eu
însumi?).
Scriitorii Scripturii s-au strãduit sã te convingã cã atunci
când Dumnezeu priveºte la tine prin Isus Cristos, El te
considerã fratele propriului Sãu Fiu […] Eºti demn de toatã
atenþia lui Dumnezeu. Dacã ai fi singura persoanã din lume, Dumnezeu ar fi considerat cã meritã sã depunã efortul sã þi se reveleze ºi sã te iubeascã. Îþi oferã cadou statutul ºi capacitatea de a fi moºtenitorul universului.4
Acum câþiva ani corul bisericii noastre a cântat un imn al cãrui
text a fost scris pe baza versetului din Þefania, 3:17. Nu mai
auzisem acest cântec pânã atunci. Cuvintele erau scrise ºi pe
programul bisericii din acea duminicã ºi le-am recitit de multe
ori pentru cã m-au încurajat, m-au inspirat ºi mi-au amintit de
valoarea mea pentru Dumnezeu:
ªi Tatãl se va bucura de tine!
Desfãtarea Lui este cei pe care-i iubeºte.
Ce aud? Un cor care cântã laude lui Dumnezeu?
Nu, este Dumnezeu Însuºi care cântã de bucurie pentru tine!
Se bucurã de tine în cântecele Sale!
Sufletul meu se va lãuda în Dumnezeu,
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Pentru cã El mi-a ascultat strigãtele.
Credincioºia Lui faþã de mine este ca rãsãritul zorilor.
Trezeºte-te, suflete, ºi cântã!
Sã se bucure duhul meu în Domnul!
Cântã, fiica Sionului, din toatã inima ta!
Alungã-þi teama, cãci ai fost eliberatã!
Îmbracã-te cu haina laudei într-o zi de sãrbãtoare.
Însoþeºte-L pe Tatãl în cântecul Sãu glorios.
Dumnezeu se bucurã de tine în cântecele Sale!5
În fascinanta lui carte The Pleasures of God (Plãcerile lui
Dumnezeu), John Piper vorbeºte foarte frumos despre dorinþa
lui Dumnezeu de a face bine tuturor celor care ºi-au pus speranþa
în El. Dr. Piper scrie despre cântecele lui Dumnezeu:
Ce imagini îþi vin în minte când te gândeºti la vocea lui
Dumnezeu care cântã? Eu aud tunetul cascadei Niagara
amestecat cu susurul unui pârâu de munte. Aud zgomotul
unui vulcan erupând amestecat cu torsul liniºtit al unui
pui de pisicã. Aud zgomotul unui uragan amestecat cu
cel imperceptibil al cãderii unui fulg de zãpadã. ªi mai
aud bubuitul inimaginabil al soarelui, planeta de 1.300.000
de ori mai mare decât pãmântul, alcãtuitã numai din foc,
cu o temperaturã de un milion de grade în porþiunea lui
cea mai rece. Dar aud acest înfricoºãtor bubuit amestecat
cu trosnetul liniºtitor al lemnelor dintr-o searã rece de
iarnã.
Rãmân mut de uimire, fãrã cuvinte ºi cutremurat de
realitatea cã El cântã pentru mine, eu fiind cel care L-am
dezonorat de atâtea ori ºi în atât de multe moduri. El
se bucurã de binele meu din toatã inima ºi sufletul Sãu.
El izbucneºte literalmente în cântec când gãseºte o cale
nouã de a-mi face un bine.6
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Ai înþeles importanþa pãrerii ºi a sentimentelor lui Dumnezeu
faþã de tine? A dorinþelor Lui pentru tine? Dacã îþi vei aduce
aminte de acest lucru în fiecare dimineaþã, cum îþi vor arãta zilele?
Eºti valoros, dar la fel de valoros este ºi omul de care eºti
interesat. Dacã un lucru este foarte valoros, grija ºi atenþia pe
care i le acordãm sunt mai mari. Un diamant de o mie de dolari
nu se bucurã de aceleaºi mãsuri de securitate ca ºi un diamant
de zece milioane de dolari. Care este valoarea ta? A oricãrui om?
Rãspunsul este simplu: „Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, cã a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în
El, sã nu piarã, ci sã aibã viaþa veºnicã“ (Ioan, 3:16).

Cum sã arãþi respect
Cum îi preþuim ºi îi respectãm pe ceilalþi? Existã câþiva paºi
simpli:
Arãtarea respectului:
este atitudinea care îl întâmpinã pe celãlalt cu atenþie.
A arãta respectul înCare îi spune partenerului
prin cuvinte ºi fapte: „Sunt
seamnã a-i încuraja pe
bucuros cã faci parte din
alþii. Eºti încurajatorul
viaþa mea.“ Gândeºte-te la un
lor, crezând în ei chiar ºi
exemplu de manifestare a respectului din viaþa ta. Gânatunci când nici ei înºiºi
deºte-te cum îþi aratã respect
nu mai cred în ei.
persoana din viaþa ta.
Arãtarea recunoaºterii:
este dovada cã eºti atent la
ceea ce sunt ºi fac ceilalþi. Reacþia ta faþã de ei nu este dezinteresul sau, în cel mai bun caz, toleranþa. Gândeºte-te cum arãþi
altora cã le recunoºti valoarea ºi cum îþi aratã ceilalþi acelaºi
lucru.
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Arãtarea afirmãrii ºi încurajãrii: dovada credinþei în alþii,
a interesului de a acþiona pentru binele lor. Eºti încurajatorul lor,
crezând în ei chiar ºi atunci când nici ei înºiºi nu mai cred în ei.
Nu consideri o banalitate faptul cã ei existã ºi nici nu treci cu vederea faptele lor. Pavel ne sfãtuieºte: „De aceea, mângâiaþi-vã
ºi întãriþi-vã unii pe alþii, cum ºi faceþi în adevãr“ (1 Tesaloniceni,
5:11). Gândeºte-te la exemple din viaþa ta când i-ai încurajat
pe ceilalþi sau ei te-au încurajat pe tine.
Arãtarea aprecierii: este un aspect mai personal. Îþi exprimi
satisfacþia cã faci parte din viaþa persoanei respective. Cum faci
acest lucru? Cum face persoana din viaþa ta acest lucru?
Arãtarea admiraþiei: înseamnã o recunoaºtere atât de
mare a meritelor încât spui: „Aº vrea sã am ºi eu capacitãþile
tale.“ Gândeºte-te la exemple din viaþa ta în care ai admirat ºi ai
fost admirat.
Toate aceste modalitãþi de a arãta respectul comunicã aprecierea faþã de celãlalt prin ceea ce se spune ºi prin ceea ce nu
se spune, la fel ca ºi prin comunicarea nonverbalã ºi prin a-i fi
alãturi în momentele de dificultate.7

Pilonul înþelegerii
Al patrulea element esenþial al unei relaþii strânse — care
este deseori trecut cu vederea — este înþelegerea.
Primele trei elemente depind de acest element. Înþelegerea se
dezvoltã numai în timp, se bazeazã pe cunoaºtere. Îi înþelegi pe
ceilalþi punându-te în locul lor ºi vãzând viaþa din punctul lor de
vedere, prin ochii lor. Este nevoie de o comunicare intensã: trebuie sã pui întrebãri, sã împãrtãºeºti ºi sã asculþi.
Partenerul tãu nu te va înþelege niciodatã dacã nu i te dezvãlui.
Nici tu nu-l vei înþelege dacã el nu este deschis cu tine. Ceea ce
dezvãluim despre noi înºine se bazeazã pe încredere, care, la rândul ei, se bazeazã pe cât de bine îl cunoºti pe celãlalt, iar aceastã
cunoaºtere se realizeazã prin ceea ce este împãrtãºit.8
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Riscurile relaþiilor
Toþi aceºti piloni ai relaþiilor strânse au un element comun:
riscul. Nici dragostea, nici încrederea, nici respectul ºi nici înþelegerea nu vor duce la o relaþie bazatã pe iubire dacã ambii parteneri nu sunt dispuºi sã-ºi asume riscul de a fi vulnerabili.
În concluzie, totul se reduce la rãspunsul la întrebarea dacã
eºti dispus sã-þi asumi acest risc. Aceasta este temelia tuturor
relaþiilor. În cadrul acestui tip de relaþii poþi descoperi cine este
partenerul cel mai potrivit pentru tine ºi cine nu este, bineînþeles, fãrã a uita de dimensiunea spiritualã a relaþiei.
Deoarece relaþiile comportã riscuri, hotãrârea de a avea o
legãturã semnificativã ºi durabilã cu o persoanã care înseamnã
mult pentru tine nu este uºoarã. Cu toate acestea, recompensele unei relaþii intime fac din aceastã hotãrâre una dintre cele
mai importante pe care le vei lua.
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