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Dedicaflie

Dacæ nu mai suntefli îndrægostifli, dacæ afli început sæ aflafli ce
înseamnæ monotonia sau dacæ pur øi simplu facefli lucrurile

automat…

Dacæ væ iubifli – dar vrefli sæ fifli din nou “îndrægostifli”…

Dacæ suntefli în cæutarea unui partener de viaflæ øi væ dorifli din
tot sufletul o cæsnicie irezistibilæ…

Væ dedic aceastæ carte!

Mulflumiri

Ce-ar fi un om færæ mâna dreaptæ? Cât de mult fline la ea øi depinde
de ea?

Când e vorba de scrierea unei cærfli, Jeanette Houghtelling este
mâna mea dreaptæ. Ea este întotdeauna pe fazæ, transformând relatærile
mele alb-negru în secvenfle full color.

Slavæ Domnului pentru mâna dreaptæ!
Mulflumiri øi aprecieri speciale øi la adresa lui Milton øi Arleta

Afonso, care mi-au pus la dispoziflie, cu atâta amabilitate, micul lor
colfl de “Eden”, ca loc retras unde am putut sæ scriu aceastæ carte.
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Scæpare la Dumnezeu

Viaflæ din beløug

Evanghelia este despre oameni

Venifli deoparte

Bærbafli puternici

Fereøte-mæ Doamne de prieteni…
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CAPITOLUL 1

Irezistibil de îndrægostifli

“Acum dar ræmân acestea trei: credinfla, nædejdea øi dragostea;
dar cea mai mare dintre ele este dragostea.”

                                                                           – 1 Corinteni 13:13

Aveam în mânæ invitaflia la nunta lor. Fusese adusæ odatæ cu
teancul deja obiønuit de cataloage, reclame, facturi øi scrisori de serviciu
care ne sunt livrate de douæ ori pe sæptæmânæ la casa noastræ din pædure.
De obicei, sortez foarte rapid ce primesc, aruncându-le pe majoritatea
øi trecând rapid cu privirea peste ce mai ræmâne, încercând sæ stabilesc
ordinea în care necesitæ ræspuns. Dar când am deschis invitaflia lor, am
uitat complet de eficienflæ.

Nu cæ ar fi fost ingenios conceputæ. Din contræ, era chiar simplæ.
Cu litere negre pe un carton alb, obiønuit, pærea sæ fi fost realizatæ la
computer, acasæ. Însæ aceastæ invitaflie avea o notæ elegantæ care eclipsa
lipsa hârtiei fine øi a designului stilat.

Privirea mi-a fost atrasæ de fotografia lui J. D. øi Alecia. J. D. era înalt,
arætos øi bine-fæcut. Alecia era suplæ, cu pær negru øi bogat, unduindu-se
pânæ la talie. Surprinøi din profil pe un fundal cu un gard øi cu brazi
acoperifli de zæpadæ, pærând sæ nu ia în seamæ frigul iernii øi ninsoarea,
J. D. o flinea strâns în brafle pe Alecia. Ea era cuibæritæ la pieptul lui,
înlænfluindu-l cu braflele pe dupæ gât. Færæ nicio îndoialæ, J. D., în
vârstæ de douæzeci øi unu de ani, øi Alecia, de nouæsprezece ani, formau
un cuplu irezistibil. Eu øi Sally cunoøteam familia Aleciei de ani de zile
øi am urmærit-o înflorind dintr-o fetiflæ drægælaøæ într-o tânæræ frumoasæ.
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Am zæbovit cu privirea asupra invitafliei. Mæ atrægea ceva mai
mult decât farmecul lor – ceva intangibil, øi totuøi foarte real. Erau
îndrægostifli! Irezistibil de îndrægostifli! Feflele le radiau de iubire.
Zâmbetele… ochii… aveau o strælucire care transmitea ceva mai mult
decât pot transmite cuvintele. Nu era ceva ce afiøau doar în fafla
aparatului foto. Nu era nimic rigid sau formal la ei. Dragostea lor era
realæ, dulce, proaspætæ øi prezentæ. Inimile lor erau legate una de alta
într-un mod necunoscut de ei pânæ atunci øi niciunul nu voia ca acest
moment sæ disparæ.

La câteva zile dupæ aceea, a sunat telefonul. “Domnule
Hohnberger, sunt Alecia. Eu øi J. D. am dori câteva øedinfle de consiliere.
Pærinflii cred cæ ne-ar prinde bine. Avefli timp sæ ne ajutafli?”

“Sigur, Alecia, aø fi bucuros sæ petrec ceva timp cu tine øi J. D.,
dar aø vrea mai întâi sæ te întreb ceva.”

“Ce anume?” a ræspuns ea puflin suspicioasæ.
“Mæ suni doar ca sæ le faci pe plac pærinflilor voøtri sau tu øi J. D.

chiar dorifli sæ primifli consiliere?”
A chicotit. “Pæææi, puflin din amândouæ.”
“E bine. Øi ce fel de consiliere afli dori? Putem vedea gradul de

compatibilitate sau sæ discutæm despre curtenie sau…”
“Nu, domnule Hohnberger”, a izbucnit ea, “nu vrem sæ discutæm

chestii de genul æsta. Avem nunta peste mai puflin de trei luni. Nu
vrem decât sæ øtim cum sæ ne menflinem cæsnicia.” Parcæ îi øi auzeam
rugæmintea nerostitæ: Væ rog, nu ne luafli spuma!

Am stabilit ora øi data la care ca cei doi sæ vinæ la noi acasæ øi sæ
stæm de vorbæ. “Scriefli-væ dilemele pe care le avefli cu privire la cæsætorie
øi le vom discuta împreunæ,” am sugerat eu.

Interviul
Simfleam încærcætura electrizantæ dintre ei în timp ce pæøeau mânæ

în mânæ pe uøa noastræ din spate. Aveau aceiaøi ochi scânteietori øi
aceleaøi zâmbete radiante de care fusesem atât de atras în invitaflia lor
de nuntæ. “Fiorii” lor era aproape contagioøi – atât de proaspefli, puri
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øi deschiøi. Øtifli ce vreau sæ spun prin “fiori”, nu-i aøa? Atracflia lor era
realæ, fæcându-i sæ se simtæ mai vii decât se simfliseræ vreodatæ. Pentru
ei, totul pærea posibil. Muntele Everest era un obstacol minor în calea
iubirii lor. Degajau un aer feeric, îmbætætor!

Picioarele lui J. D. øi ale Aleciei abia dacæ atingeau pæmântul –
atât erau de îndrægostifli. Pæreau sæ nu aibæ nicio grijæ pe lumea asta.
I-am læsat sæ aleagæ unde vor sæ stea în sufragerie øi, bineînfleles, au ales
canapeaua, unde ea se putea cuibæri liniøtitæ sub braflul lui. Mæ întrebam
dacæ vor avea prezenfla de spirit de a se angaja într-o conversaflie mai
profundæ decât simplele amabilitæfli. Foarte adesea “fiorii” devin ca
niøte ochelari de cal faflæ de realitæflile vieflii øi relafliilor. Oare întrebærile
lor ne vor conduce la un nivel cu adeværat profund? Urma sæ fiu surprins
în mod plæcut.

Prima întrebare
Dupæ ce am vorbit puflin despre cum e sæ conduci pe drumul

nostru de flaræ øi acoperit cu zæpadæ, am trecut la treburi serioase. “Deci,
porumbeilor, ce întrebæri avefli pentru mine astæzi?”

J. D. øi-a dres vocea øi a privit spre hârtia pe care o aduseseræ cu
ei. Privind spre mine, a roøit puflin øi a început: “Domnule Hohnberger,
o sæ disparæ “fiorii”? Vreau sæ spun… adicæ… Alecia øi cu mine suntem
atât de îndrægostifli… o sæ se termine toate astea? Toatæ lumea zice cæ
da. Øi chiar pare sæ li se întâmple celor mai mulfli oameni. Majoritatea
cæsniciilor, cu pufline excepflii, printre care suntefli øi dumneavoastræ,
par sæ fi pierdut acea senzaflie de ‘îndrægostire’. De fapt, cunoaøtem
pufline cæsætorii din bisericæ sau din afara bisericii care sæ fie fericite,
pline de energie sau aøa cum ne dorim noi sæ fie a noastræ.”

Am ræmas uimit de întrebarea lor øi de percepflia lor asupra situafliei
majoritæflii cæsniciilor. Într-adevær, aveau dreptate!

Willard Harley, în prefafla la cartea sa His Needs, Her Needs
(Nevoile lui, nevoile ei), scoate în evidenflæ faptul cæ rata divorflului în
cadrul diferitelor grupuri de populaflie din America a ajuns de la 10%,
în 1960, la aproximativ 50%, în 1981, iar procentul adulflilor celibatari

Irezistibil de îndrægostifli
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a crescut de la 6,5 la 20. În anii 1980, rata divorflului s-a stabilizat
într-o anumitæ mæsuræ, dar procentul de celibatari a continuat sæ creascæ
pânæ la 30, deoarece tot mai puflini oameni erau dispuøi sæ se dedice
unui singur parter pentru toatæ viafla.1

Dar atât J. D., cât øi Alecia proveneau din familii creøtine
conservatoare, cu standarde înalte. Cu siguranflæ vor fi imuni la aceste
tendinfle. Nu chiar! Conform unui studiu al Barna Research Group,
“Creøtinii næscufli din nou prezintæ aceeaøi probabilitate de a divorfla
ca øi necreøtinii.”2  “Creøtinii næscufli din nou… nu au putut fi deosebifli
de media naflionalæ în ceea ce priveøte problema divorflului.”3

Pe lângæ aceste tendinfle îngrijorætoare, doar o minoritate a soflilor
care stau împreunæ sunt mulflumifli de calitatea cæsniciei lor. Acum un
numær de ani, Ann Landers a dat publicitæflii rezultatele unui sondaj
informal realizat pe cititorii ei. Întrebarea ei: “Dacæ vi s-ar da
posibilitatea, v-afli cæsætori din nou cu aceeaøi persoanæ?” a generat o
avalanøæ de ræspunsuri. E øocant cæ 70% au ræspuns cæ nu, nu s-ar
cæsætori cu aceeaøi persoanæ.4  Un studiu recent, realizat de AOL în
colaborare cu revista Woman’s Day , a formulat aceeaøi întrebare: “Dacæ
vi s-ar da posibilitatea, v-afli cæsætori din nou cu acelaøi bærbat?” 36%
dintre femei au ræspuns cu “nu”, 20% cæ nu sunt sigure øi numai 44%
au ræspuns cu “da”.5  Toate acestea se coreleazæ cu ceea ce Sally øi cu
mine am observat, stând de vorbæ cu sute de cupluri de pretutindeni
din America de Nord, America de Sud, Europa øi Pacificul de Sud.
Pufline din cæsniciile pe care le-am væzut ar putea fi caracterizate ca
autentic fericite.

1. Willard Harley, His Needs, Her Needs: How to Affair-Proof Your Marriage
(Grand Rapids, Mich.: Fleming H. Revell, 2001), p. 9.

2. The Barna Update, September 8, 2004, www.barna.org
3. The Barna Update, March 31, 2008, www.barna.org
4. Sylvia Weishaus and Dorothy Field, “A Half Century of Marriage: Continuity

or Change?”, Journal of Marriage and the Family, vol. 50, no. 3 (August 1988), p.
763-764. Citat în Before You Get Engaged, by Gudgel and Gudgel.

5. http://www.womansday.com/home/11092/behind-closed-doors- a-womans-
day-and-aol-survey.html
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Ceea ce au observat J. D. øi Alecia e în conformitate cu statisticile
– øi n-ar trebui sæ fie aøa, cel puflin nu în biserica lui Hristos! Cæsniciile
creøtine ar trebui sæ fie un exemplu pentru lume. “Acum dar ræmân
acestea trei: credinfla, nædejdea øi dragostea; dar cea mai mare dintre
ele este dragostea.”66666 Credinfla øi speranfla noastræ ar trebui sæ nascæ o
iubire dinamicæ, diferitæ de cea a lumii – iar cæsniciile noastre ar trebui
sæ fie o demonstrare a acelei iubiri. Øi dacæ nu se întâmplæ aøa, înseamnæ
cæ, poate, credinfla øi speranfla noastræ într-un Salvator viu nu sunt
decât o formæ, un ritual sæptæmânal øi o simplæ acceptare mintalæ.

Am privit în ochii lui J. D. øi ai Aleciei – ochi plini de credinflæ,
speranflæ øi dragoste, împletite cu întrebæri. Credinfla cæ Dumnezeu a
conceput cæsætoria ca o poveste de dragoste færæ sfârøit. Speranfla cæ se
vor putea bucura de ceea ce Dumnezeu a intenflionat pentru ei – o
iubire vibrantæ, care sæ le dea fiori pânæ în vârful degetelor. Øi întrebæri:
Sunt posibile toate acestea øi pentru ei?

“Da, J. D. øi Alecia,” le-am dat eu ræspunsul la prima lor întrebare,
“‘fiorii’ pe care îi simflifli acum e foarte probabil sæ se diminueze cu
timpul, dar aceasta nu înseamnæ neapærat sfârøitul iubirii voastre. Poate
fi pur øi simplu începutul unei iubiri mai profunde, intenflionate – o
iubire care, dacæ este hrænitæ, va deveni mai strælucitoare øi mai profundæ
decât ceea ce simflifli în prezent.”

Dr. Pat Love a scris despre patru etape ale iubirii.7  E important
sæ fie înflelese, deoarece clarificæ problema momentelor forte, dar øi a
momentelor dificile ale iubirii din cadrul cæsætoriei.

1. Pasiunea nebunæ. Aceasta este etapa pe care eu o numesc “fiorii”,
când atracflia dintre un bærbat øi o femeie devine activæ. Øi are,
într-adevær, o laturæ chimicæ. Atracflia dintre douæ persoane determinæ
corpurile lor sæ producæ o “pofliune a iubirii” compusæ din substanfle
chimice care au o influenflæ puternicæ asupra creierelor lor. Michael
Liebowitz, un psihiatru cercetætor la Institutul de Psihiatrie al Statului

6. 1 Corinteni 13:13
7. Pat Love, The Truth About Love: the Highs, the Lows, and How Can Make It

Last Forever (N.Y.: Simon & Schuster, 2001)

Irezistibil de îndrægostifli
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New York, explicæ faptul cæ, atunci când intræm în legæturæ cu o
persoanæ care ne atrage foarte mult, creierul nostru e îmbibat într-un
cocktail al dragostei compus din feniletilaminæ øi alfli câfliva
neurotransmiflætori excitatori, inclusiv dopamina øi norepinefrina.
Feniletilamina, cunoscutæ øi ca “molecula dragostei”, acflioneazæ
concomitent dopamina øi norepinefrina øi determinæ incredibile efecte
secundare. Printre simptome se numæræ o stare de încântare, energie
crescutæ, nevoie mai micæ de somn øi pierderea poftei de mâncare.
Concentraflia crescutæ de dopaminæ în creier este asociatæ cu euforia.
Norepinefrina, care este un derivat chimic al dopaminei, este în general
asociatæ cu bunæ dispoziflie, energie excesivæ øi alte reacflii de excitare
nervoasæ.

Væ sunæ cunoscut? Cunoaøtem cu toflii pe cineva prins în chinurile
pasiunii nebune. Bærbatul puternic øi tæcut devine expresiv øi atent.
Femeia care îøi petrece timpul liber croøetând este brusc interesatæ de
ieøirile în naturæ. Obsedatul de “program strict” începe sæ simtæ
farmecul plimbærilor relaxante la lumina lunii mult dupæ ora de culcare.
Ambii pot cu uøurinflæ sæ treacæ cu vederea defectele evidente ale iubiflilor
lor – crezând, plini de optimism, cæ vor putea trece peste orice dificultate
care ar putea apærea.

Totuøi, într-un final, potopul de substanfle chimice descreøte øi,
odatæ cu el, “fiorii”. Cuplul intræ în a doua fazæ a relafliei.

2. Postextaz. Ce cuvânt lipsit de romantism! Aceastæ etapæ poate
fi puflin derutantæ, mai ales dacæ are loc dupæ ce cuplul s-a cæsætorit.
Dupæ ce trec efectele “pofliunii iubirii”, ambii parteneri revin la
comportamentul lor obiønuit. Bærbatul puternic øi liniøtit vorbeøte mai
puflin; femeia sedentaræ îøi pierde fascinaflia pentru pædure, iar persoana
foarte organizatæ revine în program. Fiecare începe sæ-øi dea seama de
nevoia de a recupera din responsabilitæflile neglijate în timpul perioadei
de pasiune nebunæ.

Pentru majoritatea, tranziflia la aceastæ etapæ se produce cu timpul.
Mici obiceiuri considerate odatæ drægælaøe încep sæ enerveze. Diferenflele
de gusturi, nevoi øi idei devin mai pronunflate. Înainte, cei doi voiau sæ
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ofere færæ limite, acum nu mai vor întotdeauna sæ ofere, pentru cæ
simt cæ nu primesc la fel de mult în schimb. Înainte, conversaflia avea
loc færæ niciun efort, acum au parte de mai multæ tæcere. Cei doi simt
o nevoie mai mare de spafliu øi intimitate. Øi, ce e cel mai ræu, tind sæ
nu-øi acorde fiecæruia prezumflia de nevinovæflie.

În acest punct, unele cupluri trag concluzia cæ au fæcut o greøealæ
imensæ. Øi el, øi ea îøi întind aripile øi zboaræ. Alflii acceptæ schimbarea
øi se obiønuiesc sæ “îndure” realitatea. Pentru mine øi Sally, aø numi
aceastæ etapæ “faza de consum”. Am început sæ o tratez pe Sally ca pe
un bun de consum – o facilitate ce îmi fæcea viafla mai uøoaræ – iar ea
s-a conformat færæ comentarii. Din fericire, Dumnezeu ne-a trezit la
realitate øi ne-a ajutat sæ trecem la urmætoarele douæ faze – în zona pe
care eu o numesc “dragoste intenflionatæ”.

3. Descoperirea. Sally øi cu mine am fæcut multe “descoperiri” în
timpul primelor luni cât ne-am format “obiceiul leagænului”. Ce este
“obiceiul leagænului”? Când ne-am mutat din suburbia oraøului
Appleton, Wisconsin, în munflii din Montana, m-am hotærât sæ fac
din redescoperirea inimii sofliei mele preocuparea mea principalæ. Prin
urmare, în fiecare zi la prânz, obiønuiam sæ stæm øi sæ discutæm în
leagænul construit de fiul nostru, în curte – øi când spun “sæ discutæm”
mæ refer la discuflii profunde. Pe mæsuræ ce Sally a început sæ se deschidæ,
am fæcut o mulflime de descoperiri. Øi ea, la fel.

E important pentru parteneri sæ descopere – la propriu – punctele
forte, punctele slabe øi nevoile celuilalt. Færæ fiorii autoinduøi, færæ
ochelarii roz, ne vedem unul pe altul mai realist. Fiecare a fæcut
presupuneri în privinfla celuilalt øi ambii au aøteptæri care trebuie
comunicate øi ajustate. Aici este inclusæ clarificarea rolurilor pentru
lucruri de genul: cine duce gunoiul sau cine plæteøte facturile. Soflii øi
sofliile trebuie sæ învefle cum sæ-øi comunice eficient dragostea pe care
o au unul pentru celælalt øi sæ continue sæ-øi consolideze încrederea
bazatæ pe angajamentul reciproc. Øi astfel se ajunge la cea mai bunæ øi
cea mai durabilæ etapæ a iubirii, care esteee…

Irezistibil de îndrægostifli
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4. Legætura profundæ. Legætura profundæ combinæ partea cea mai
bunæ din “fiori” cu drumul descoperirii. În aceastæ etapæ, cei doi
dezvoltæ o prietenie adeværatæ, acflioneazæ ca o echipæ pentru a face din
casa lor un paradis al siguranflei øi îøi oferæ sprijin reciproc. Formeazæ o
legæturæ care rezistæ la proba timpului øi care genereazæ mult mai multæ
satisfacflie decât “entuziasmul” pasiunii nebune.

Chiar recent am întâlnit un astfel de cuplu. Zbârcitæ, ridatæ øi
færæ nicio formæ ar fi adjectivele sincere care i s-ar potrivi feflei øi siluetei
lui Evelyn, în vârstæ de optzeci de ani. Cu toate acestea, când se uita la
ea, George era evident vræjit. În ochii lui, nicio tinericæ de douæzeci de
ani nu putea sta pe lângæ Evelyn a lui. A fost o perioadæ când mæ
întrebam cum e posibil aøa ceva. Acum øtiu. Legætura profundæ pe
care cei doi au reuøit sæ o formeze în creuzetul vieflii – cu suiøuri øi
coborâøuri – era, pentru ei, o comoaræ incomparabilæ, care depæøea
toate celelalte atracflii!

Aproape de final?
Pe mæsuræ ce discutam aceste patru etape ale cæsætoriei, Alecia

pærea îngânduratæ. “Deci, domnule Hohnberger, e obligatoriu ca fiecare
cæsnicie sæ ajungæ la final înainte ca lucrurile sæ înceapæ sæ meargæ
bine?”

“Nu, sigur cæ nu,” am asigurat-o eu. “Dacæ fiecare dintre voi va
aplica principii simple în fiecare zi øi va fi dispus sæ suporte consecinflele,
ziua nunflii voastre poate fi începutul unei iubiri irezistibile – nu
sfârøitul. Færæ nicio îndoialæ, cæ vefli trece prin niøte momente dificile
în cursul relafliei voastre, dar dacæ amândoi væ vefli întoarce la aplicarea
acestor douæ principii, vefli potoli furtunile øi vefli dezvolta o dragoste
profundæ, unitæ, care aduce chiar mai multe satisfacflii decât ceea ce
simflifli acum!”

Mi-aø fi dorit sæ putefli vedea cum expresiile lor derutate au devenit
radioase când øi-au dat seama cæ unirea inimii øi vieflii lor putea fi o
excepflie de la uzanflele cæsætoriilor atât din bisericæ, cât øi din afaræ.
Acum, credinfla lor avea o nouæ speranflæ, øi anume cæ iubirea lor putea
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fi un alt fel de iubire – o iubire care va trece prin dificultæfli øi va deveni
mai profundæ decât dragostea pe care o simfleau în prezent. Desigur,
au vrut sæ afle care sunt cele douæ principii la care mæ referisem. Le-am
spus care sunt øi vi le voi spune øi vouæ, peste puflin timp. Dar mai
întâi vreau sæ væ prezint alte douæ cupluri.

Incompatibili
De ce s-au cæsætorit de la bun început, n-am sæ øtiu niciodatæ.

N-am væzut în viafla mea doi parteneri care sæ fie incompatibili în aøa mare
mæsuræ ca Stan øi Susan. Se certau zilnic – încontinuu – ca doi buldogi. Se
angajau în dispute permanente cu privire la valori øi stil de viaflæ.

Susan era religioasæ; Stan nu avea niciun interes faflæ de gaøca
ipocritæ, extrem de criticæ, obsedatæ de reformæ øi pocæinflæ, cu care
Susan îøi petrecea timpul. Ea era foarte preocupatæ de sænætate; lui îi
plæcea mâncarea tip fast food. Ea promova reforma în îmbræcæminte;
el considera cæ te îmbracæ în costum doar cel de la pompe funebre
înainte sæ te punæ în sicriu. Ea era conservatoare, mergea la bisericæ øi
credea în Biblie; el era interesat de pornografie, de filmele
hollywoodiene øi de sporturile de competiflie. Foarte conøtiincioasæ, ea
fæcea home-schooling cu cei doi copii ai lor; el ar fi preferat sæ-i trimitæ
la o øcoalæ publicæ øi sæ-i lase pe profesori sæ-øi batæ capul cu ei.

Stan îøi petrecea timpul liber în fafla televizorului sau pe internet.
“Timp cu familia?” se strâmba Stan. “Scuteøte-mæ! Fac ce-mi place.
Tu creøte copiii, eu aduc pâinea pe masæ.” El era obraznic, dominator
øi vulgar. Susan chiar îøi dædea toate silinflele. Îl târa pe Stan la întâlnirile
noastre, iar el pleca acasæ singur cu maøina, læsând-o sæ se descurce la
drumul de întoarcere.

Apoi, într-o zi, am primit un telefon.
“Jim, am nevoie de ajutor,” m-a implorat Stan agitat. “Susan m-a

pæræsit øi a luat øi copiii cu ea. A golit contul bancar øi s-a mutat în alt
stat. Nu vrea sæ discute cu mine; a înaintat actele de divorfl. Familia ei
mæ uræøte øi vrea ca ea sæ mæ pæræseascæ. Majoritatea celor de la biserica
ei o sprijinæ – mai puflin câfliva care o consideræ cam fanaticæ. Avocatul

Irezistibil de îndrægostifli
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ei spune cæ am douæ variante: sæ divorflez sau sæ vorbesc cu tine. Mæ
pofli ajuta?”

Am tæcut în timp ce am înælflat o rugæciune cætre Dumnezeu.
“Pæi, Stan, da øi nu. Da, væ pot oferi ajutor dacæ amândoi, tu øi Susan,
suntefli de acord sæ facefli doar douæ lucruri timp de nouæzeci de zile.
Dacæ nu, speranfle pentru voi nu mai sunt. Cæsnicia voastræ va merge
pe drumul pe care au mers alte familii destræmate.”

“Orice, Jim, o sæ fac orice,” a izbucnit vocea lui Stan, dupæ care a
început sæ sughitæ. “Pur øi simplu nu suport gândul de a-mi pierde
familia!”

Nu-mi venea sæ cred ce auzeam. De ceva vreme devenise evident
pentru mine cæ Susan øi Stan se îndreptau vertiginos spre o întâlnire
brutalæ cu divorflul. Pentru el nu fusese la fel de evident? Trebuia sæ-i
pun aceastæ întrebare.

“Stan, de ce ai aøteptat atât de mult înainte de a fi dispus sæ repari
aceastæ cæsnicie?”

El s-a înecat din nou. “Pur øi simplu n-am crezut cæ Susan o sæ
mæ pæræseascæ øi o sæ ia øi copiii, øi economiile noastre. Cred cæ asta
m-a cam trezit.” A înghiflit apoi greu. “Spune-mi, Jim, care sunt aceste
douæ lucruri care îmi vor salva cæsnicia?”

“Vreau sæ væ împærtæøesc aceste douæ principii amândurora în
acelaøi timp. Putefli, tu øi Susan, sæ realizafli o conferinflæ la telefon cu
mine, cândva sæptæmâna asta?

M-au sunat amândoi – el din casa lor goalæ, ea din casa pærinflilor
ei – øi ce convorbire am avut! Stan trecuse de la beligeranflæ extremæ la
aproape a se târî în genunchi, în timp ce hotærârea disperatæ a lui Susan
se transformase în sfidare. El o voia înapoi, dar ea era de neclintit. El o
implora în lacrimi sæ încerce “numai încæ o datæ”. Promitea sæ facæ
orice, orice schimbare, numai sæ o aibæ din nou acasæ.

“Nu, nici vorbæ!” a trântit-o Susan. “Nu mai încerc, pânæ nu væd
o dovadæ cæ te schimbi. Scapæ de televizor, de internet øi de mâncarea
ta nesænætoasæ! Începe sæ mergi la bisericæ øi sæ citeøti Biblia øi dupæ
aceea o sæ mæ mai gândesc!”
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Dar era prea mult pentru Stan. Abordarea lui s-a schimbat din
imploræri în invective, øi cei doi buldogi særeau din nou unul la gâtul
celuilalt. Brusc, i-am întrerupt: “Hei, alo, dacæ vrefli sæ ajungefli la
tribunal, închidefli telefoanele øi pornifli înspre acolo. Dar dacæ vrefli
sæ-i oferifli cæsniciei voastre o øansæ, amândoi trebuie sæ fifli dispuøi sæ
ascultafli øi sæ încercafli o altæ abordare. Deci, cum sæ fie?”

Tæcere
Stan a vorbit primul: “Îmi pare ræu! Sunt gata sæ ascult.”
“Susan? Tu?” am întrebat eu.
Ea a oftat. “Bine, sæ aud.”
Le-am împærtæøit lui Susan øi lui Stan soluflia fundamentalæ, în

douæ etape, cu durata de nouæzeci de zile. Dupæ ce s-au luptat cu
multe lacrimi øi foarte multæ reticenflæ, amândoi au cæzut de acord sæ
încerce – timp de nouæzeci de zile. Stan era la capætul puterilor øi
dispus sæ încerce orice. Susan s-a gândit cæ nu are aøa mare lucru
de piâerdut dacæ amânæ divorflul cu nouæzeci de zile – øi era o infimæ
posibilitate ca lucrurile chiar sæ meargæ. Putea øi ea, la urma urmei,
sæ încerce.

Amândoi s-au implicat øi au încercat cu toatæ sinceritatea. O, au
avut o mulflime de piedici! Ca un copil care învaflæ sæ pæøeascæ, au
trebuit sæ se ridice din nou øi din nou. Vechile tipare intrau în conflict
cu noile principii. Frustræri øi distracflii se îmbinau cu victorii. Suiøurile
øi coborâøurile îi fæceau sæ creadæ cæ sunt într-un montagnes russes.
Dar nu s-au dat bætufli.

Trebuiau sæ mæ sune în fiecare sæptæmânæ pentru a-mi raporta.
I-am încurajat, arætându-le cæ pe Dumnezeu Îl intereseazæ nu de câte
ori cædem, ci de câte ori ne ridicæm. Dumnezeu înflelege acest proces øi
ne vede aøa cum vom fi la sfârøitul experienflei în care ne-am angajat.
I-am încurajat sæ nu renunfle la cele douæ principii divine. “Nu væ
descurajafli! Putefli învæfla un nou mod de a gândi øi a reacfliona!”

Øi au învæflat.
Dupæ cele nouæzeci de zile, i-am rugat sæ dea mærturie la una

dintre taberele la care plænuiam sæ participæm. În timp ce veneau spre
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platformæ, nu am putut sæ nu observ transformarea. În loc sæ se repeadæ
unul la altul ca buldogii, pæreau calmi, liniøtifli – chiar fericifli.

Printre lacrimi, Susan øi Stan au povestit cum era “înainte” øi
cum e “dupæ”. Când au terminat, i-am întrebat: “Stan, pe o scaræ de la
unu la zece, zece fiind maximul, cum e cæsætoria ta acum?”

“E doisprezece, Jim! Nu-mi vine sæ cred!” Øi zâmbea pânæ la urechi.
M-am întors spre Susan. Stan o flinea de dupæ umær, iar ea radia

ca o mireasæ în ziua nunflii. “Susan, tu ce notæ îi dai cæsniciei tale?”
“Jim, e mai bine ca în luna de miere. Nu am crezut niciodatæ cæ

se pot rezolva atât de bine lucrurile într-un timp atât de scurt. Sunt
foarte fericitæ!”

În acele nouæzeci de zile, Stan øi Susan au descoperit ceea ce fiecare
cuplu poate descoperi. Solufliile lui Dumnezeu funcflioneazæ! Sunt øi
simplu de înfleles, øi au øi o arie largæ de aplicare. Ele nu numai cæ
rezolvæ problemele maritale, ci øi reaprind iubirea irezistibilæ. Tipul
acela de iubire care îfli face ochii sæ sticleascæ øi inima sæ-fli palpite. Au
funcflionat la Stan øi Susan øi pot funcfliona øi la voi. Dar mai întâi, sæ
væ povestesc despre Bill øi Barbara.

Divorflafli øi recæsætorifli
La început, Bill øi prima lui soflie s-au înfleles bine. Au avut parte

de suiøurile øi coborâøurile inerente, dar întotdeauna au reuøit sæ iasæ
din situafliile care se iveau – pânæ când Bill a participat la o campanie
evanghelisticæ. Nu fusese niciodatæ o persoanæ religioasæ, dar un coleg
de serviciu pe care îl respecta foarte mult l-a convins sæ participe la
seara de deschidere a unui seminar despre profeflie. Informafliile
prezentate i-au stârnit interesul lui Bill cum nimic nu reuøise sæ o facæ
pânæ atunci. S-a îndrægostit de Biblie øi de adeværurile cuprinzætoare
pe care aceasta le confline. A înfleles acurateflea incredibilæ a profefliilor
din Daniel øi Apocalipsa øi a recunoscut momentul în care ne aflæm pe
axa timpului. Era cucerit, captivat øi impresionat.

A încercat sæ o convingæ pe soflia lui sæ vinæ øi ea, dar nu a fost
interesatæ. Dezamægit, Bill a participat singur la întâlniri – cinci seri
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pe sæptæmânæ, timp de patru sæptæmâni. În fiecare searæ venea
entuziasmat. Era încântat de ceea ce descoperea øi voia sæ împartæ cu
soflia lui aceastæ încântare. Ea s-a opus. El a forflat nota. Se certau øi
apoi mergeau la culcare færæ sæ se împace. Bill a început sæ o preseze cu
Biblia pe soflia lui, iar situaflia s-a deteriorat. Ea a devenit rece øi
nemulflumitæ.

Asta e! Bill fusese convertit la realitæflile biblice, dar inima lui nu
fusese convertitæ încæ la Isus. Noile lui cunoøtinfle îl fæceau sæ se simtæ
superior din punct de vedere moral faflæ de soflia lui, lucru care nu a
fæcut ca inima ei sæ se apropie de el sau de Dumnezeu. Cu timpul, Bill
a încetat sæ mai bea bæuturi alcoolice, sæ mai danseze øi sæ meargæ la
petreceri. Ea, nu. Bill s-a botezat øi a devenit membru al bisericii care
prezentase seminarele. Soflia lui a continuat cu vechiul lor stil de viaflæ,
pânæ în ziua divorflului.

Bill a început sæ viseze la o femeie care sæ iubeascæ adeværul la fel
de mult ca el. Într-un final, s-a mutat în alt stat øi a gæsit-o pe cea care
a considerat cæ reprezintæ ræspunsul la dorinfla lui profundæ: pe Barbara.

Barbara fusese crescutæ “în bisericæ” øi aparflinea de ceea ce ea
susflinea cæ este “biserica ræmæøiflei”. Se cæsætorise cu un bærbat de aceeaøi
confesiune, dar cæsnicia ei devenise rece øi hidoasæ dincolo de uøile
închise. Deøi soflul ei era un om de bazæ øi foarte respectat în cadrul
bisericii, flinând øi cursuri de Biblie, acasæ era egoist, dominator øi o
abuza fizic pe ea øi pe copiii lor atunci când nu i se fæcea pe voie. Aveau
împreunæ trei copii, pe care ea, practic, i-a crescut singuræ. Cæsnicia
lor s-a sfârøit cu o a doua aventuræ din partea lui. Barbara suferea, se
simflea singuræ øi împoværatæ. A început sæ viseze la un bærbat care sæ-i
fie cu adeværat tovaræø.

Aici intræ în scenæ Bill. El nu avea copii øi curând a devenit un
tovaræø pentru ea øi un al doilea tatæ pentru cei trei copii ai Barbarei.
Nu a trecut mult pânæ Barbara sæ simtæ cæ golul începe sæ se umple.
Dintotdeauna îøi dorise un sofl care sæ se joace cu copiii, sæ-i ducæ în
excursii øi sæ fie un model de om religios pentru ei. Bill a væzut în
Barbara o femeie care credea în ce credea øi el, care frecventa biserica øi
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se implica în lucrarea de evanghelizare. În decurs de øase luni, s-au
cæsætorit. Amândoi au crezut cæ Dumnezeu le-a ræspuns la rugæciunile
øi nevoile pe care le aveau – øi probabil cæ øi la unele dorinfle în plus.

Bill øi Barbara au plecat în luna de miere øi viafla era frumoasæ.
Aveau o cæsnicie “ruptæ din rai” – pânæ s-au întors acasæ øi totul a
început sæ se dærâme. La mijloc, erau copiii. Barbara era permisivæ øi îi
ræsfæfla un pic prea mult. Bill observase acest lucru înainte ca el øi Barbara
sæ se cæsætoreascæ øi a presupus cæ el va fi “cavalerul ei pe cal alb”, care
o va salva din chinurile unei case indisciplinate. Desigur, se considera
destul de echilibrat în ceea ce priveøte educaflia copiilor, dar în realitate,
îøi impunea disciplina dur øi numai aøa cum gæsea el de cuviinflæ.

Copiii s-au revoltat împotriva regulilor, aøteptærilor øi
consecinflelor pentru neascultare impuse de Bill, iar Barbara era de
partea copiilor ei. Copiii au întors-o pe mama lor împotriva noului ei
sofl. Bill se plângea cæ nu e respectat. Simflea cæ familia lor e condusæ
de copii, neputând sæ tolereze o asemenea lipsæ de conducere maturæ.

În câteva sæptæmâni, dragostea lor irezistibilæ s-a transformat în
certuri pe incompatibilitate, færæ sæ se întrevadæ speranfla la orizont.
Fiecare îøi apæra îndârjit punctul de vedere øi nu lua în calcul altæ
alternativæ. Aceastæ situaflie a durat ani de zile, pânæ când copiii au
plecat la casele lor, iar Barbara s-a combinat cu alt bærbat.

Cam în aceastæ perioadæ eu øi Sally am fost invitafli la biserica
unde Bill øi Barbara erau membri, pentru a conduce o serie de întâlniri
despre umblarea cu Dumnezeu øi revitalizarea vieflii de cuplu. În timp
ce vorbeam, l-am observat pe Bill în salæ. Asculta cu atenflie. Uneori,
am væzut lacrimi discrete în ochii lui. Îøi apleca în faflæ capul, cu obrajii
între palme, øi se uita fix la podea. Era evident cæ ceea ce spuneam îl
miøca profund. Începuse sæ vadæ ceea ce pierduse – øi cât îl costase.

Bill m-a abordat într-o pauzæ øi mi-a împærtæøit durerea inimii
lui. “Jim, ce pot sæ fac? Pe Barbara nu o intereseazæ absolut deloc o
împæcare. De fapt, nici nu mai vine la bisericæ øi se întâlneøte cu un alt
bærbat. Pare sæ nu mai existe nicio speranflæ!”

Mi se rupea inima pentru Bill. “Pare, într-adevær, cæ øansa nu e
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de partea ta,” am recunoscut eu. “Dar dacæ vei pune în practicæ douæ
principii de bazæ ale Evangheliei, e posibil sæ-i pofli cuceri din nou
inima sofliei tale. Nu pot garanta nimic – suntem cu toflii agenfli morali
liberi øi nici mæcar Dumnezeu nu a putut sæ-i miøte inima lui
Lucifer.”

I-am împærtæøit cele douæ principii. Bill a ascultat cu atenflie øi
apoi a luat o decizie: “Jim, nu am nimic de pierdut øi extrem de mult
de câøtigat. Am pierdut din vedere aceste principii toatæ viafla mea de
creøtin, crezând cæ faptul cæ am dreptate îmi dæ dreptul sæ mæ port aøa
cum m-am purtat. Øi m-a costat scump. Am eøuat cu prima cæsætorie.
Nu vreau sæ dau greø øi cu cea prezentæ. O sæ încerc!”

Bill pæstra legætura cu mine în fiecare sæptæmânæ. Cu multæ
conøtiinciozitate, aplica cele douæ principii. Ca Stan øi Susan, se
împiedica øi trebuia sæ se ridice. A trecut prin suiøurile øi coborâøurile
emoflionale. A perseverat. Nu s-a dat bætut. Dar eforturile lui pæreau
sæ nu producæ nicio schimbare în Barbara. A ræmas rece faflæ de el øi
îndrægostitæ de un alt bærbat. Au trecut treizeci de zile, øaizeci de zile øi
apoi øi ziua care marca împlinirea a nouæzeci de zile.

“Ce-o sæ faci, Bill?” l-am întrebat în una dintre convorbirile noastre
telefonice. “Au trecut nouæzeci de zile øi aparent nu te bucuri de nicio
ræsplatæ pentru eforturile tale. Ce-o sæ faci de acum încolo?”

Færæ ezitare, mi-a ræspuns: “O sæ continui, Jim! Am nevoie pentru
caracterul meu øi pentru Dumnezeu. Sæ o recâøtig pe Barbara este încæ
un lucru foarte important pentru mine, dar nu mai reprezintæ principala
mea motivaflie. Vreau sæ umblu cu Dumnezeu øi sæ fiu ca El!”

Alte nouæzeci de zile au trecut. Brusc, dintr-un motiv neøtiut,
relaflia Barbarei cu celælalt bærbat s-a stricat. A început sæ se deschidæ
puflin mai mult faflæ de Bill øi sæ-l vadæ într-o altæ luminæ. Treptat,
speranfla ei a fost reaprinsæ – totuøi, era precautæ. Îi plæcea de noul Bill,
dar nu a avut încredere cæ schimbarea va dura. Nu era Toma
necredinciosul – era Barbara necredincioasa.

Bill nu a forflat nota. Era hotærât sæ se poarte ca un creøtin,
indiferent dacæ avea sau nu de câøtigat. Barbara a început sæ considere
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de-a dreptul irezistibil noul comportament al lui Bill. Aproape
împotriva voinflei ei, barierele au cæzut, øi curând s-a trezit din nou
îndrægostitæ.

Acest cuplu a trecut de la “incompatibil” la “irezistibil” pentru cæ
principiile lui Dumnezeu funcflioneazæ. Aceste douæ principii, puse în
practicæ, pot face ca o cæsnicie pe butuci sæ ajungæ sæ meargæ ca pe
roate. Vor sufla aer proaspæt într-o cæsætorie stætutæ øi vor condimenta
o cæsnicie fadæ. Ele sunt aplicabile indiferent dacæ afli împlinit cincizeci
de ani de cæsætorie sau suntefli în luna de miere.

Aceste principii reprezintæ ræspunsul la întrebarea lui Stan øi Susan:
“Poate dragostea noastræ sæ se reaprindæ?” Ele dau sens apelului lui
Bill: “Pot sæ-mi recâøtig soflia?” Øi constituie un îndrumætor sigur spre
urmætoarea întrebare inocentæ pe care mi-au pus-o cei doi tineri cu
ochii în stele, aflafli în sufrageria mea în acea zi de noiembrie cu ninsoare:
“Atunci cum sæ ræmânem îndrægostifli?”

Aceste douæ principii au fost prescrise de Cel care l-a modelat pe
Adam din flærâna pæmântului, i-a suflat viaflæ în næri øi apoi i-a creat pe
comandæ o tovaræøæ din propria lui coastæ. Putefli avea încredere în
aceste principii, fiindcæ nu le-am inventat eu. Dumnezeu este Cel care
ni le-a prescris. El ne-a fæcut øi øtie cum funcflionæm.

Aplicarea lor va crea o atmosferæ de siguranflæ în cæsniciile noastre,
iar siguranfla este fundamentul cæsætoriilor care dureazæ. Cercetærile
au arætat cæ sentimentul de siguranflæ este secretul pentru dragostea
solidæ, irezistibilæ, dintre tine øi partenerul tæu – este mai valoros decât
deprinderile perfecte de comunicare øi decât solufliile ingenioase ale
menflinerii relafliei. Când te simfli în siguranflæ – øi partenerul tæu se
simte la fel – vefli ræmâne împreunæ.8

Isus a rezumat aceste douæ principii în douæ cuvinte: “‘Sæ-L iubeøti
pe Domnul, Dumnezeul tæu, cu toatæ inima ta, cu tot sufletul tæu øi
cu tot cugetul tæu.’ Aceasta este cea dintâi øi cea mai mare poruncæ a

8. Aceasta este premisa cærflii lui Gary Smalley, I Promise (Nashville: Thomas
Nelson, 2006).
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iubirii irezistibile. Iar a doua, asemenea ei, este: ‘Sæ-l iubeøti pe aproapele
tæu ca pe tine însufli.’ În aceste douæ principii se cuprind toate solufliile
la dificultæflile maritale.”9

Credefli cæ e prea simplist? Suntefli sceptici? Poate considerafli cæ
problemele voastre sunt mai complexe. Într-un fel sau altul, toatæ lumea
crede cæ reprezintæ un caz unic. Øi totuøi Dumnezeu a conceput
cæsætoria sæ funcflioneze într-un cadru prestabilit. Când scoatem
cæsætoria din acel cadru, sunt o mie øi una de modalitæfli de a descrie
cum nu funcflioneazæ, dar problema esenflialæ ræmâne aceeaøi – ne-am
îndepærtat de planul iniflial. Soluflia, aøadar, este sæ ne întoarcem la
proiectul originar. Când facem acest lucru, apar rezultatele!

Deci, suntefli pregætifli pentru a face faflæ provocærii?
Mergefli înainte! Îndræznifli sæ fifli irezistibili din nou!

Întrebæri de studiu pentru capitolul 1

1. Partenerul tæu ar spune cæ, în prezent, suntefli “îndrægostifli”, “tânjifli
    sæ fifli iubifli” sau “væ lipseøte dragostea”?
2. Copiii voøtri îøi doresc o cæsnicie ca a voastræ?
3. Ce fel de dragoste a generat credinfla øi speranfla voastræ?
4. Enumerafli cele patru faze ale iubirii. În care fazæ væ aflafli în prezent?
5. V-afli mulflumit cu mai puflin decât excelent? Afli renunflat øi afli læsat
    totul baltæ? Cæutafli soluflii în mod activ?
6. Vefli aøtepta pânæ când cæsnicia voastræ se apropie de final, ca abia
    atunci sæ începefli sæ reparafli lucrurile?
7. Dacæ acum væ aflafli aproape de final, suntefli dispuøi sæ aplicafli cele
    douæ principii, care vor funcfliona cu adeværat?
8. Dacæ suntefli încæ îndrægostifli, vefli aplica aceste douæ principii ca sæ
    creøtefli nivelul de siguranflæ din cadrul relafliei voastre?
9. Dacæ partenerul tæu nu este pe aceeaøi lungime de undæ cu tine, vei
    aplica aceste principii øi în aceste condiflii?

9. Matei 22:37-40, parafrazare personalæ.

Irezistibil de îndrægostifli
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CAPITOLUL 2

Izvorul irezistibilului

“Cæci la Tine este izvorul vieflii.”
                                                                                    – Psalmi 36:9

Frustrarea lui Susan a atins punctul culminant cu o zi înainte de
a-l pæræsi pe Stan. Ca de obicei, Stan se dæduse cu chiu cu vai jos din
pat, îøi træsese pe el hainele pe care le aruncase pe jos cu o searæ înainte,
dupæ care a dat fuga în bucætærie sæ ia câteva guri de mic dejun.

“Iar clætite din fæinæ integralæ cu topping de fructe?” s-a plâns el.
“De ce nu pofli sæ faci øi tu mæcar o datæ ceva bun de mâncare?”

“De ce mæcar o datæ nu te dai øi tu jos din pat la timp pentru
altarul de dimineaflæ?” i-a ræspuns Susan pe mæsuræ. “S-ar zice cæ tu
eøti preotul casei?”

“Scuteøte-mæ, femeie! Eu lucrez sæ aduc bani în casæ!”
Apoi Stan a ieøit repede pe uøæ, færæ mæcar sæ-øi ia la revedere – ce

sæ mai vorbim de un særut sau de un zâmbet.
Au cam durut-o pe Susan remarcile lui usturætoare. A încercat sæ

nu le ia în seamæ, dar resentimentele ei faflæ de Stan ieøeau la suprafaflæ
øi se îndreptau spre copii. Ei reacflionau, hârjonindu-se unii cu alflii.
Când Susan a încercat sæ-i punæ la punct, cel mai mare s-a întors spre
ea cu ochii ca de foc: “Mami, noi de ce nu ne putem certa? Tu øi tata
væ certafli tot timpul!”

Înmærmuritæ, Susan s-a retras în dormitor. Aruncându-se pe pat,
a plâns cu amar. “Sunt atât de frustratæ øi sætulæ de conflictul æsta!
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Vreau doar sæ am un cæmin fericit! De ce nu mæ poate iubi Stan øi de
ce nu poate fi un tatæ cu fricæ de Dumnezeu? Nu, aøa nu se mai poate!”
A lovit cu pumnul în pernæ øi apoi a særit brusc din pat. S-a repezit în
baie sæ se spele pe faflæ øi s-a îngrozit de ce a væzut în oglindæ. “Aræt mai
mult a scorpie nenorocitæ decât a femeie frumoasæ,” s-a plâns în sinea
ei. Apoi s-a umflat din nou de furie: “Pæi da, n-am de ales! Dacæ Stan ar
deveni mai credincios… Dacæ s-ar juca împreunæ cu copiii când ar veni
acasæ… Dacæ ar uita de distracfliile lui øi ar citi Biblia… Dacæ s-ar purta
frumos…” Øi a continuat sæ stea în fafla oglinzii, clocotind în resentimentele ei.

“Trebuie sæ fie o cale sæ-l schimb! Trebuie sæ încerc sæ-l ajut. Sæ
vedem. Ce pot face ca sæ-i înmoi inima, ca sæ pot sta de vorbæ cu el?”

Susan a stat øi s-a gândit puflin, apoi ochii i s-au luminat. I-a venit
o idee. Da, în trecut mersese – cel puflin temporar. Da, o sæ încerce.

Stan s-a întors târziu acasæ de la serviciu, încruntat øi bombænind.
Trântit pe fotoliul lui comod, s-a întins dupæ telecomandæ. “Ce avem
de mâncare?” a vrut el sæ øtie. “Sper cæ nu iar chestia aia de tofu.”

Færæ sæ se gândeascæ, Susan a plesnit-o înapoi: “Avem lasagna de
tofu. Dacæ vrei, bine, dacæ nu, nu!”

“Øtiam eu cæ trebuia sæ mæ opresc la Burger King,” a mormæit Stan.
Susan se pregætea sæ-i spunæ sæ meargæ la Burger King, dacæ vrea,

dar øi-a muøcat limba. În plus, Stan dæduse sonorul tare la televizor ca
sæ o acopere øi era prins într-un meci de fotbal. Ea l-a privit câteva
minute. Nu e altceva decât o amibæ uriaøæ, s-a gândit ea. Lasæ, lasæ, o
sæ vedem noi dacæ planul meu va funcfliona în seara asta. Dacæ nu,
m-am cærat de aici. Nicio femeie n-ar trebui sæ îndure aøa ceva.

Seara s-a scurs cu Stan în lumea lui cu fotbal øi cu Susan în lumea
ei cu copii øi treburi casnice. Susan a fæcut altarul de searæ cu copiii øi
i-a pus la culcare. Între timp, Stan se mutase în birou øi naviga pe
internet. Susan a intrat la duø øi a încercat sæ se relaxeze. Dupæ ce a
ieøit, s-a dat cu cremæ pe tot corpul, s-a parfumat øi øi-a pus o lenjerie
de mætase. Intrând în birou pe vârful picioarelor, s-a aøezat în spatele
lui Stan. El a închis repede fereastra la care se uita, dar nu înainte ca
Susan sæ prindæ o secvenflæ din clipul XXX pe care îl urmærea el. Furia

Izvorul irezistibilului
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ei ameninfla sæ explodeze din nou, dar a reuøit totuøi sæ o înæbuøe. Stan
s-a întors spre ea øi, dupæ ce s-a uitat atent, a fæcut un semn prin care
voia sæ transmitæ: “Da, asta era odatæ” øi, færæ sæ spunæ nimic, s-a întors
la calculator, prefæcându-se cæ îl intereseazæ starea vremii. Susan s-a
apropiat de el øi a început sæ se joace cu degetele prin pærul lui.

“Ce vrei?” a mormæit Stan.
“Pæi… a trecut ceva vreme de când nu am mai fæcut dragoste.

Mæ gândeam…”
“Nu, n-am chef.”
Susan a înflepenit. Stan prefera internetul în locul ei. Gata, asta a

umplut paharul! Brusc, furia ei înæbuøitæ a explodat ca Muntele Sfânta
Elena. S-a descærcat pe Stan, care a ripostat cu o forflæ dublæ.

A doua zi, Susan a plecat.

Care este stilul vostru?
În casa voastræ, cum aratæ o zi obiønuitæ? Se îndreaptæ cæsnicia

voastræ inevitabil spre un divorfl, la fel ca cea a lui Susan øi Stan? Væ
certafli, væ hârjonifli sau væ sâcâifli unul pe altul? Încercafli continuu sæ
gæsifli o cale de a-l face pe partener sæ væ împlineascæ aøteptærile øi devenifli
frustrafli când acest lucru nu se întâmplæ?

Poate cæ stilul vostru nu implicæ un conflict deschis. Poate cæ
între voi se duce un “ræzboi rece”. Suntefli blocafli într-un punct mort,
refuzând sæ abordafli øi sæ rezolvafli problemele.

Unele cæsnicii combinæ cele douæ stiluri. Un sofl atacæ øi dominæ,
în vreme ce celælalt se complace øi se retrage în lumea lui. Aøa aratæ øi
cæsnicia voastræ?

Sau poate cæ semænafli mai mult cu mine øi cu Sally, cum eram
noi – nici în clocot, nici reci. Deøi încæ pe deplin dedicafli unul celuilalt,
în realitate eram rupfli unul de celælalt. Cæsnicia noastræ era cældicicæ,
stætutæ, færæ viaflæ.

Tinerii J. D. øi Alecia erau încæ îndrægostifli – încæ nu alunecaseræ
spre mediocritatea casnicæ – øi nici nu voiau. Dar aceastæ alunecare era
oare inevitabilæ?
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Indiferent unde eu sau voi ne situæm pe scara conflictului marital,
problema criticæ pe care trebuie sæ o rezolvæm este aceeaøi. Ieremia a
exprimat-o cu mii de ani în urmæ:

“Cæci poporul Meu a sævârøit un îndoit pæcat:
M-au pæræsit pe Mine, Izvorul apelor vii øi øi-au sæpat
pufluri, pufluri cræpate, care nu flin apa.” 1

Pufluri cræpate
Vechii palestinieni obiønuiau sæ sape pufluri în calcar. Apoi le

umpleau cu apæ sau le foloseau pentru colectarea apei de ploaie. Era o
modalitate logicæ de a supravieflui în clima lor uscatæ. Dar ce afli crede
despre ei, dacæ afli øti cæ aveau acces rapid la un izvor bogat, cu apæ
dulce – øi totuøi alegeau sæ depindæ de apa stætutæ din puflurile lor? Dar
øi mai ræu decât atât, uneori puflirile cræpau, iar apa se scurgea. Væ
putefli imagina un flæran palestinian sorbind din bælflile care mai
ræmæseseræ pe fundul puflului sæu cræpat, când doar la micæ distanflæ se
afla o oazæ verde cu øuvoaie învolburate de apæ, curgând în lacuri limpezi
øi adânci? Nu-i aøa cæ v-afli întreba dacæ nu cumva øi altceva îi cedase,
pe lângæ fântâna din curte?

Ceea ce este atât de evident în aceastæ ilustraflie nu este la fel de
evident în viafla noastræ de zi cu zi, øi totuøi fix aøa procedæm øi noi.
Dumnezeu este singura noastræ Sursæ de viaflæ, de bucurie, dar fiecare
dintre noi are tendinfla de a renunfla la El în favoarea unor înlocuitori.
Ne analizæm situaflia, încercæm sæ dregem ce se poate øi apoi pornim sæ
ne creæm propriile oaze.

Asta se întâmpla øi cu Stan øi Susan. Amândoi erau însetafli dupæ
dragoste – øi amândoi încercau sæ o obflinæ din pufluri cræpate. Rezultatul
a fost acela cæ niciunul dintre ei nu a fost în stare sæ aducæ apæ proaspætæ
în cæsnicia lor.

Poate cæ spunefli în sinea voastræ: “Bine, Jim, am înfleles, Stan
alerga dupæ fântânile sparte ale lumii, dar pofli spune acelaøi lucru øi

1. Ieremia 2:13

Izvorul irezistibilului
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despre Susan? Ea încerca sæ ducæ o viaflæ evlavioasæ. Doar nu vrei sæ
spui cæ obiceiul ei de a merge la bisericæ, reformele ei øi dorinfla de a
face lucrare misionaræ erau tot niøte fântâni cræpate?”

Ba exact asta spun. Iar Susan a fost cel mai greu de convins. Stan
øtia cæ ce face nu e bine. Dar Susan fæcea multe lucruri bune. Problema
era cæ toate acele lucruri bune deveniseræ înlocuitori ai Izvorului de
apæ vie. Religiozitatea ei, “bisericoøenia” ei, “reformalismul” ei erau
toate faptele ei. Ea era încæ cea care deflinea controlul. De unde øtiu?
Pentru cæ în Iacov 3:14,15 se spune cæ, “dacæ avefli în inima voastræ
pizmæ amaræ øi un duh de ceartæ, sæ nu væ læudafli øi sæ nu minflifli
împotriva adeværului. Înflelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este
pæmânteascæ, fireascæ, dræceascæ.” (subliniere adæugatæ)

Dacæ Susan ar fi bæut din fântâna lui Dumnezeu, ar fi avut
“înflelepciunea care vine de sus, [care] este întâi curatæ, apoi paønicæ,
blândæ, uøor de înduplecat, plinæ de îndurare øi de roade bune, færæ
pærtinire, nefæflarnicæ.”2

Gândifli-væ puflin! Cum ar fi o cæsnicie dacæ acest verset i-ar descrie
pe ambii sofli? Væ imaginafli cum ar fi casa voastræ dacæ amândoi, tu øi
soflul sau soflia ta, afli manifesta roadele Duhului – iubirea, bucuria,
pacea, bunætatea, ræbdarea, îngæduinfla, autocontrolul øi credinfla –
atunci când lucrurile nu ar merge aøa cum vrefli voi?

Deøi Stan øi Susan erau opuøi în multe privinfle, amândoi aveau
nevoie de acelaøi medicament: o întoarcere la Dumnezeu, Izvorul apei
vieflii! Øtifli de ce? Pentru cæ Dumnezeu defline toatæ înflelepciunea,
puterea øi resursele de care Stan øi Susan aveau nevoie pentru a-øi reface
cæsnicia. El øtie cum sæ aducæ echilibru în dezechilibrele lor. El are
puterea creatoare de a supune egoismul lui Stan. El are înflelepciunea
de a corecta spiritul de criticæ al lui Susan. Øi mai mult decât atât, El le
poate infuza viaflæ. Cæsætoria lor e, într-adevær, un deøert, dar dacæ
Stan øi Susan Îi permit lui Dumnezeu sæ o ude cu Duhul Sæu, ea va
deveni o grædinæ luxuriantæ, irezistibilæ! Dar pentru ca Dumnezeu sæ
realizeze aceste lucruri, trebuie sæ I se permitæ sæ fie Dumnezeu.

2. vers. 17
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Primul principiu
Primul principiu este foarte simplu: “Sæ-L iubeøti pe Domnul,

Dumnezeul tæu, cu toatæ inima ta, cu tot sufletul tæu, cu toatæ puterea
ta.”3 El este marele EU SUNT. Øi este alæturi de tine. Se intereseazæ
personal de mine øi de voi.

A-L iubi pe Dumnezeu înseamnæ ca El – nu soflul sau soflia ta øi
nici altceva – sæ devinæ Izvorul tæu de bucurie øi dragoste. Accepfli iubirea
care vine de la partenerul tæu ca o reværsare a iubirii lui Dumnezeu faflæ
de tine. Dragostea ta faflæ de partenerul tæu este, de fapt, iubirea lui
Dumnezeu reværsatæ prin tine. Aceasta îfli dæ libertatea sæ nu-fli mai
consideri partenerul responsabil pentru sentimentele, aøteptærile øi
faptele tale. Dumnezeu devine Consilierul øi Îndrumætorul tæu øi
ræspunzi în fafla Lui pentru modul în care gândeøti, simfli øi te comporfli.

Øtii ceva? Dumnezeu a promis cæ ne va împlini toate nevoile. El –
nu partenerul de viaflæ – este adeværata sursæ a iubirii øi bucuriei. În
Grædinæ, Adam a pierdut din vedere acest lucru. Când s-a confruntat
cu despærflirea de Eva, din cauza pæcatului ei, Adam a ales-o pe Eva, nu
pe Dumnezeu. El a uitat cæ Dumnezeu era Cel care îi împlinea toate
nevoile – øi cæ nu depindea de Eva în aceastæ privinflæ.

Asemenea lui Adam, deseori noi Îl uitæm pe Cel care ne satisface
nevoile, øi nu facem voia lui Dumnezeu. Încercæm sæ ne împlinim
singuri nevoile sau încercæm sæ-i determinæm pe partenerii noøtri sæ o
facæ – iar când nu reuøesc, aruncæm cu vorbe spuse la nervi sau ne
præbuøim în disperare. Dar dacæ L-am iubi cel mai mult pe Dumnezeu,
El are o mie de cæi de a Se îngriji de noi, pe care noi nu le înflelegem.

Înseamnæ aceasta cæ Dumnezeu devine un înlocuitor pentru
partenerul de viaflæ? Nu, deloc. În schimb, faptul de a-I permite lui
Dumnezeu sæ fie Dumnezeu te face în stare sæ stabileøti o legæturæ
profundæ cu partenerul de viaflæ. Dumnezeu l-a creat pe Adam în aøa
fel încât, chiar øi în starea lui perfectæ, acesta tot s-a simflit singur. De
ce? Pentru cæ Dumnezeu avea ceva pregætit pentru el – ceva care sæ îl
completeze. Cel care a declarat în Grædina Edenului: “Nu este bine ca

3. Luca 10:27

Izvorul irezistibilului



30

Irezistibilii

omul sæ fie singur” este acelaøi care a hotærât: “Am sæ-i fac un ajutor
potrivit pentru el.”4

Credefli cæ Adam øi Eva au avut parte de o searæ plictisitoare în
acea primæ zi de vineri, când Dumnezeu i-a dus pe amândoi în Eden?
În niciun caz. Cæsnicia lor era de-a dreptul scânteietoare. Era proaspætæ,
vibrantæ øi îi fæcea sæ se simtæ împlinifli. Aøa o concepuse Dumnezeu.
Implicarea Lui nu ne diminueazæ nouæ plæcerea. Din contræ, o sporeøte.
Prea adesea credem cæ Dumnezeu este cel mai mare duøman al plæcerii,
dar nimic nu poate fi mai departe de adevær. De aceea soflii øi sofliile au
nevoie sæ meargæ la El pentru a învæfla cum sæ reacflioneze unul faflæ de
celælalt.

Contact direct cu Dumnezeu
“Stan øi Susan,” i-am sfætuit eu, “primul pas e simplu. Pentru

urmætoarele nouæzeci de zile, nu vreau sæ spunefli nimic sau sæ facefli
nimic færæ sæ filtrafli prin Dumnezeu. El este înflelepciunea voastræ.
Voi trebuie sæ devenifli ‘grabnici la ascultarea glasului Sæu, încefli la
vorbirea cuvintelor voastre, zæbavnici la mânie’.5

Dumnezeu v-a dat o conøtiinflæ, iar în urmætoarele nouæzeci de
zile, vreau sæ væ educafli øi reactivafli conøtiinfla, astfel ca øi cea mai micæ
øoaptæ a lui Isus sæ væ miøte sufletul, cuvintele, sentimentele øi faptele.
A-L iubi pe Dumnezeu înseamnæ a asculta de poruncile Sale conform
Cuvântului Sæu. Sæ nu væ fie teamæ, n-o sæ putefli niciodatæ sæ-L iubifli
pe Dumnezeu mai mult decât væ iubeøte El. Væ va oferi mult mai mult
decât I-afli putea da voi vreodatæ.

Începefli prin a petrece timp cu Dumnezeu la începutul øi sfârøitul
fiecærei zile. Timpul petrecut cu Dumnezeu, meditarea la principiile
Cuvântului Sæu, imprimate asupra inimilor voastre de cætre Duhul
Sfânt, væ va educa øi reactiva conøtiinfla. Dumnezeu vrea sæ væ determine
sæ comparafli modul vostru de a fi cu modul Sæu de a fi, caracterul Sæu
cu caracterul vostru, modul lui de a privi viafla cu viziunea voastræ

4. Geneza 2:18
5. Iacov 1:19, parafrazare personalæ
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asupra vieflii. Apoi væ va indica paøii pe care trebuie sæ-i facefli pentru a
væ apropia mai mult de idealul Sæu.”

Susan a særit repede: “Jim, dar eu fac deja asta. Petrec o oræ studiind
øi rugându-mæ aproape în fiecare dimineaflæ – dar nu schimbæ nimic
în viafla mea!”

“Înainte, øi pentru mine era la fel, Susan. Petrecem timp studiind
Cuvântul lui Dumnezeu, dar totuøi nu aveam nicio putere asupra
nervilor værsafli asupra lui Sally. Mi-a luat ceva timp pânæ sæ-mi dau
seama cæ eu mæ apropiam de Cuvântul lui Dumnezeu ca sæ obflin
informaflii, sæ-mi satisfac curiozitatea sau sæ-mi demonstrez cæ aveam
dreptate, iar alflii greøeau. Nu-mi dædeam seama cât de arogantæ era
abordarea mea – cât de mult semænam cu fariseul care s-a rugat cu
voce tare: ‘Dumnezeule, îfli mulflumesc cæ nu sunt ca ceilalfli oameni…’
A trebuit sæ învæfl sæ petrec timp cu Dumnezeu având atitudinea
vameøului: ‘Dumnezeule, ai milæ de mine, pæcætosul!’6 Când am început
sæ-mi dau seama ce nevoie disperatæ am de ajutorul lui Dumnezeu,
timpul meu de studiu øi meditaflie s-a schimbat. Am început sæ simt
faptul cæ marele Dumnezeu al universului Se intereseazæ personal de
mine øi am început sæ-I aud vocea adresându-se inimii mele prin
intermediul paginilor Cuvântului Sæu. Am început sæ væd unde trebuia
sæ se schimbe atitudinea mea øi cæ Dumnezeu era deja aproape de
mine, gata sæ mæ ajute. Înflelegi, Susan, ce vreau sæ spun?

Aici intervine credinfla, Susan! Înseamnæ sæ te aventurezi sæ crezi
ceea ce Dumnezeu promite, nu ceea ce am træit noi pânæ în acel
moment. Dacæ vei ajunge sæ-i cedezi controlul lui Dumnezeu, te vei
convinge singuræ cæ Dumnezeu este, într-adevær, lângæ tine.

Pe mæsuræ ce orele din zi trec, ræmâi conøtientæ de prezenfla lui
Dumnezeu alæturi de tine øi fline-fli urechea pregætitæ sæ audæ
îndrumærile Sale – cum sæ pui în practicæ principiile pe care le-ai studiat
dimineafla. Apoi ræspunde atunci când El te strigæ. Aøa devii un
practician al Cuvântului, nu doar un ascultætor sau cititor.

6. Luca 18:11, 13
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Apoi, la sfârøitul zilei, îfli iei timp sæ meditezi la cum au decurs
lucrurile – aøa cum fac echipele de fotbal când analizeazæ luni dimineafla
jocul de duminicæ seara. Ce a mers bine, ce a mers prost? A apelat
Dumnezeu conøtiinfla mea? Am ascultat sau L-am ignorat? Mie îmi
place sæ fac o baie caldæ, sæ stau în saunæ sau sæ fac o plimbare – pur øi
simplu sæ-mi las mintea sæ se liniøteascæ în timp ce analizez ziua care se
încheie. În felul acesta, intri în contact direct cu Dumnezeu øi învefli sæ
apelezi la El, în loc sæ apelezi la fântânile tale sparte.”

“Stan,” am continuat eu, îndreptând conversaflia în direcflia lui,
“øtiu cæ flie nu-fli stæ în obicei sæ ai o viaflæ devoflionalæ, dar øi tu ai
nevoie sæ pui deoparte timp pentru Dumnezeu. În prezent eøti ca un
jucætor de fotbal care aleargæ pe teren færæ sæ se consulte cu antrenorul,
dar care se întreabæ de ce nu nimereøte mingea. Dacæ vrei într-adevær
sæ-i oferi o øansæ cæsniciei tale, trebuie sæ te trezeøti la timp pentru a
avea o consfætuire cu Antrenorul – aøa Îl mai numesc eu pe Dumnezeu
– øi sæ auzi ce indicaflii îfli dæ. Nu eøti obiønuit sæ te rogi sau sæ citeøti
Biblia, aøa cæ la început fli se va pærea nefiresc. Dar cu timpul, va deveni
una dintre perioadele preferate din zi, pentru cæ va produce schimbæri
majore, în bine, în viafla øi cæsnicia ta.”

“Dar Jim, eu am serviciu! Nu am timp pentru aøa ceva. Ce sæ fac?
Sæ mæ las de lucru øi sæ mæ cælugæresc?”

“Stan, de obicei la ce oræ vii de la serviciu?”
“Pæi, între øase øi øapte seara.”
“Øi când mergi la culcare?”
“Pe la miezul nopflii.”
“În mod normal, cum îfli petreci serile?”
A urmat o pauzæ lungæ. “Am înfleles, Jim. O sæ tai câteva lucruri

øi o sæ-I fac loc lui Dumnezeu.”
“Stan, asta înseamnæ sæ te întorci de la fântâna ta spartæ la

Dumnezeu. Acum nu-fli dai seama, dar o sæ ai parte de ceva mai bun
decât orice altceva pânæ acum.”



33

Unul sceptic, unul speriat
Susan era scepticæ, iar Stan era speriat de moarte. Adânc în sufletul

lui, credea cæ viafla va degenera într-o existenflæ monotonæ, dacæ nu va
fæcea ceea ce voia el. Cum va putea cineva obiønuit cu plæcerile acestei
lumi sæ se bucure vreodatæ de o viaflæ a motivelor sincere øi a bucuriilor
simple? Stan nu-øi putea da seama, dar era dispus sæ încerce. De dragul
copiilor øi a puflinei iubiri ce-i mai ræmæsese pentru soflia lui, era dispus
sæ încerce sæ træiascæ în acest fel – timp de cel puflin nouæzeci de zile. Øi
au încercat, amândoi – atât Stan, cât øi Susan.

Când a simflit imboldul de a se plânge de modul cum gætea Susan,
Dumnezeu a pætruns în gândurile lui pentru a-i aduce aminte de
principiul pe care îl citise: “Facefli toate lucrurile færæ cârtiri øi færæ
øovæieli.” 7  Din dragoste pentru Dumnezeu, Stan mânca ce îi era pus
în farfurie øi îi mulflumea lui Susan pentru efort. Când Susan era tentatæ
sæ-i spunæ lui Stan ce ar trebui sæ facæ, Dumnezeu îi reamintea:
“Vorbirea voastræ sæ fie totdeauna cu har, dreasæ cu sare, ca sæ øtifli
cum trebuie sæ ræspundefli fiecæruia.”8  Amândoi au început sæ învefle
cæ nu împrejurærile trebuie sæ-i controleze – ci ei puteau schimba
reacfliile acide unul faflæ de altul.

Cæderea în vechile tipare
Da, la început a fost foarte ciudat, iar exercifliul lor a fost mai

mult decât defectuos în acea perioadæ de probæ de nouæzeci de zile. De
fapt, unele poticneli au fost foarte dureroase. Nu e nimic surprinzætor
în asta. Cu toflii suntem predispuøi sæ cædem în vechile tipare. În cazul
lui Stan øi al lui Susan, piedica majoræ era aøa-numitul “joc al
învinovæflirii”.

Susan, matinalæ, petrecea obiønuitele momente cu Dumnezeu,
dar Stan dormea mai mult. Pe mæsuræ ce minutele treceau, Susan
devenea din ce în ce mai agitatæ. “Ar trebui sæ se scoale øi sæ petreacæ

7. Filipeni 2:14
8. Coloseni 4:6
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timp cu Dumnezeu! Dacæ nu, probabil cæ nu o sæ se poarte frumos cu
mine øi totul o sæ revinæ aøa cum a fost.” Cu cât se stræduia mai mult sæ
citeascæ øi sæ se roage, cu atât Susan devenea mai nervoasæ. Când Stan,
într-un sfârøit, se trezea øi ieøea din dormitor, ea era deja destul de
pornitæ. “Da, sigur, iar ai dormit prea mult! Acuma nu mai ai prea
mult timp înainte sæ pleci la serviciu.”

Instantaneu, Stan se enerva: “Vezi-fli de treaba ta!” îi trântea el.
Se trezise decis sæ petreacæ øi puflinul timp pe care îl avea cæutând un
gând din Scripturæ pentru întreaga zi, dar brusc i-a pierit tot cheful
pentru aøa ceva. “Azi mæ duc mai repede la serviciu” øi s-a îndreptat
spre bucætærie, unde a deschis frigiderul, stând øi holbându-se la
recipiente. “De ce nu putem avea øi noi prin zonæ niøte mâncare ca
lumea? Chiar totul trebuie sæ fie al… de ‘sænætos’?” A luat sticla cu
lapte øi apoi a izbit uøa de la frigider. Pregætindu-øi un castron cu cereale,
a trântit lingura øi apoi a ieøit pe uøæ, plecând la serviciu.

Atât Susan, cât øi Stan simfleau cæ au fæcut-o latæ. Fiecare încerca
sæ strige dupæ ajutorul lui Dumnezeu, dar træirile lor erau zgomotoase,
aøa cæ Vocea blândæ øi subflire pærea imperceptibilæ. Susan a încercat
sæ-øi înceapæ ziua de muncæ, dar toatæ dimineafla mintea ei a continuat
sæ macine aceleaøi gânduri de dinainte. Stan pur øi simplu a trecut
totul cu vederea øi a refuzat sæ se mai gândeascæ în acea direcflie.

Când Stan s-a întors acasæ în aceeaøi searæ, agitaflia øi iritaflia lui
Susan au ræbufnit din nou, iar meciul verbal s-a intensificat. În timp
ce Stan se retrægea în micul lui paradis internautic, Susan a înscris
ultima lovituræ: “Stan, nu-fli flii partea din învoialæ. Aøa, nu o sæ meargæ.
Aøa a zis Jim!”

Stan a trântit uøa, bombænind numai pentru el: “Dacæ Susan n-ar
fi aøa o pacoste øi aøa de ‘sfântæ’, ar putea øi omul sæ se simtæ înclinat sæ
se poarte frumos cu ea.”

Momentul raportului
Seara urmætoare, era programatæ discuflia noastræ telefonicæ

sæptæmânalæ. “Ei, cum væ descurcafli?” i-am întrebat eu.
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Tæcere.
“Stan, pe o scaræ de la una la zece, cum ai spune cæ stau lucrurile?”
“Poate un patru, cinci.”
“Tu, Susan? Ce zici?”
“Poate un unu.”
“Auzi la ea, unu,” a obiectat Stan. “Susan, nu e chiar aøa ræu.

Întotdeauna exagerezi.”
“Poate pentru tine nu e aøa ræu, dar pentru mine e. Întotdeauna

priveøti superficial lucrurile, pentru cæ nu vrei sæ le faci faflæ.”
“Hei, stafli puflin,” i-am întrerupt eu. “Ce afli fost de acord amândoi

sæ facefli în toate interacfliunile voastre?”
“Ar trebui sæ filtræm totul prin Dumnezeu,” a ræspuns repede

Susan. “Dar Stan nu petrece timp cu Dumnezeu øi se poartæ la fel ca
înainte.”

Stan a tunat înapoi: “Da, bine, Susan petrece timp cu Dumnezeu,
dar nu o ajutæ la nimic. Tot aøa de exigentæ e.”

“Stafli puflin, stafli puflin! Stan, nu mæ intereseazæ cum o evaluezi
tu pe Susan. Ceea ce vreau sæ øtiu de la tine este dacæ fli-ai filtrat prin
Dumnezeu toate gândurile, cuvintele øi faptele.”

Stan a început sæ se cam dezumfle. “Pæi, nu. Nu prea.”
“Nu-i nimic, Stan. Te-ai împiedicat. Dar întrebarea care are nevoie

de un ræspuns este: Eøti dispus sæ te ridici øi sæ continui?”
Stan nu era aøa de sigur cæ vrea sæ o ia de la capæt, dar când øi-a

dat seama cæ varianta cealaltæ era sæ-øi piardæ familia, s-a hotærât: “Bine,
o sæ mai încerc.”

“Dar tu, Susan? Nu vreau sæ-fli aud comentariile legate de Stan.
Vreau sæ-mi ræspunzi la aceeaøi întrebare: fii-ai filtrat gândurile, vorbele
øi faptele prin Dumnezeu?”

“Pæi, am încercat, dar ceva pe parcurs se pare cæ nu a mers cum
trebuie. Nu, nu cred cæ am filtrat totul prin Dumnezeu, Jim. Dar
uneori gândurile øi sentimentele devin atât de împoværætoare, cæ nu
øtiu ce sæ fac cu ele.” Vocea ei a început sæ sune neobiønuit øi mi-am
dat seama cæ plânge.

Izvorul irezistibilului
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“Ajungem øi la asta, imediat,” am asigurat-o eu. “Dar în primul
rând vreau sæ øtiu: Eøti dispusæ sæ reintri în program?”

A fæcut o pauzæ øi am auzit-o suflându-øi nasul. “Da, sunt. Îmi
pare ræu cæ te cicælesc, Stan.”

Am avut senzaflia cæ Susan nu era singura care se lupta cu lacrimile.
Stan a reuøit sæ spunæ înfundat: “Îmi pare ræu cæ sunt insensibil faflæ de
tine, Susan. Chiar vreau sæ meargæ cæsnicia noastræ.”

“Acum, nu vreau sæ væ descurajafli. În Proverbe, capitolul 24,
versetul 16 se spune cæ ‘cel neprihænit de øapte ori cade øi se ridicæ’.
Deci, voi v-afli împiedicat øi afli recæzut în vechiul comportament.
Dumnezeu nu este neræbdætor sæ væ ia la rost. El nu vrea decât sæ-L
luafli de mânæ, sæ væ întoarcefli øi sæ încercafli din nou.”

“Jim, eu n-am vrut sæ mæ împiedic,” a insistat Stan. “Pur øi simplu
s-a întâmplat. M-am trezit având buna intenflie de a filtra totul prin
Dumnezeu, dar s-a ales praful de tot când Susan a început sæ comenteze.
În acel moment, vedeam numai negru înaintea ochilor øi totul dupæ
aceea pærea sæ se producæ automat.”

“Øi la mine, la fel, Jim,” a adæugat Susan. “Vreau sæ zic, stæteam øi
petreceam momentele mele cu Dumnezeu când am început sæ am
acele senzaflii de agitaflie. Am încercat sæ i le predau lui Dumnezeu øi
am vrut sæ-i spun ceva frumos lui Stan când a ieøit din dormitor, dar
când am deschis gura, pur øi simplu nu a ieøit ce trebuia. M-am trezit
cæzând în acelaøi oribil tipar în relaflia cu el. Nu am vrut, dar aøa am fæcut.”

De ce?
V-afli aflat vreodatæ în situaflia descrisæ de Stan øi de Susan? Cu

toflii ne-am aflat, nu-i aøa? Vedem ce e bine øi aøa vrem sæ facem – dar
ne trezim fæcând ce nu trebuie. Apoi suntem ispitifli fie sæ apæræm ce
am fæcut, sæ dæm vina pe altcineva sau pe împrejuræri, fie sæ renunflæm,
descurajafli. Dar Dumnezeu nu ne cere altceva decât sæ ne recunoaøtem
pur øi simplu defectele øi sæ ne ocupæm de ele.9  În palmele Sale, aceste
eøecuri pot deveni paøi spre libertatea autenticæ.

9. Vezi Proverbe 28:13
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Dumnezeu vrea sæ înflelegem ce anume ne face sæ ne împiedicæm.
Isaia spune: “…inima lui amægitæ îl duce în rætæcire.”10  Cu alte cuvinte,
când Stan øi Susan cred ceva ce nu e adeværat, acea convingere falsæ îi
face sæ alunece de pe calea pe care îi conduce Dumnezeu. Dar deseori
ei nu pot sesiza convingerea falsæ, pentru cæ aceasta face parte deja din
ei. Atâta vreme cât ræmâne nedetectatæ, ei vor fi vulnerabili în fafla
ispitei în acel aspect.

Majoritatea dintre noi subestimæm puterea pe care sistemul
propriu de convingeri o are asupra noastræ – øi asta în dezavantajul
nostru. Isus a spus: “Facæ-vi-se dupæ credinfla voastræ!”11 Cuvântul
“credinflæ” se poate înlocui cu termenul “convingere” sau “idee” –
facæ-se dupæ convingerea, ideea voastræ. Nu cred cæ Isus S-a referit în
acest text doar la convingerile religioase, deøi acestea deflin un loc
important. El a inclus aici tot ceea ce credem despre noi înøine, despre
alte persoane, despre lumea din jurul nostru øi despre Dumnezeu.

Ceea ce credem va dicta ceea ce vom face. De ce? Pentru cæ omul
“îøi face socotelile în suflet”12 De exemplu, dacæ eøti convins cæ pofli
dormi numai când porfli pijamale mov, probabil cæ o sæ te cam superi
dacæ pijamalele tale mov nu sunt spælate øi uscate înainte de culcare. E
o convingere iraflionalæ? Bineînfleles cæ da – dar dacæ ar fi convingerea
ta, nu fli s-ar mai pærea iraflionalæ deloc. Multe dintre convingerile pe
care oamenii se bazeazæ sunt la fel de iraflionale, în comparaflie cu Biblia,
Cuvântul lui Dumnezeu. Totuøi operæm cu ele automat, færæ sæ stæm
sæ le analizæm, pentru cæ ne sunt la fel de cunoscute ca vechii papuci
de casæ – care aøteaptæ doar sæ ne vârâm picioarele în ei øi sæ ne simflim
comod. Problema e cæ aceste idei eronate sunt sursa pentru cea mai
mare parte din chinul nostru emoflional øi din comportamentul nostru
distructiv.

O ilustraflie simplæ va explica lucrurile. Afli fost vreodatæ într-un
lan de floarea-soarelui? Ceea ce se vede prima datæ sunt feflele lor vesele,

10. Isaia 44:20
11. Matei 9:29
12. Proverbe 23:7
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întoarse spre soare. Ceea ce e mai puflin vizibil sunt frunzele øi tulpinile,
care susflin floarea øi sistemul de rædæcini, ascunse dedesubt, în sol, øi
care hrænesc întreaga plantæ.

Fiecare dintre noi are un sistem de convingeri înrædæcinat în minte.
Din acel sistem iese un flux constant de gânduri care hrænesc
sentimen-tele, atitudinile, cuvintele
øi faptele noastre. Fiecare eveniment
la care am luat parte de când am
fost în burta mamei – indiferent
dacæ plæcut sau dureros – a avut un
impact asupra sistemului nostru de
convingeri. Satana se foloseøte de
experienflele de viaflæ pentru a ne
înøela inimile øi a ne orienta greøit
convingerile. El øtie cæ, fæcând acest
lucru, ne poate face sæ rætæcim de
pe calea lui Dumnezeu,
conducându-ne spre distrugere – asta dacæ nu avem un contact strâns
cu Dumnezeu.

Recapitulare
Haidefli sæ pætrundem în mintea lui Susan øi a lui Stan în acea

dimineaflæ. Susan citea din Biblie, dar fluxul ei de gânduri – pornind
din sistemul ei de convingeri – fæcea altceva, lucru de care ea nu øi-a
dat seama. Cum ar fi putut sæ-øi dea seama? Sesizând senzaflia de agitaflie.
Emofliile noastre negative sunt excelente indicatoare ale convingerilor
eronate. În loc sæ le ignoræm, cel mai bine este sæ le luæm în considerare
øi sæ-L rugæm pe Dumnezeu sæ ne arate ce anume le genereazæ øi ce
trebuie fæcut cu ele.

Convingerile eronate ale lui Susan îi transmiteau aproximativ
urmætorul mesaj: Dacæ Stan nu ia legætura cu Dumnezeu, nu o sæ se
poarte frumos cu mine, iar asta e groaznic. E intolerabil. Nu mai pot
suporta, dacæ el nu e bærbatul care ar trebui sæ fie. Am dreptul sæ cer ca

Cuvinte øi fapte

Sentimente Atitudini

Gânduri

Convingeri
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Stan sæ se poarte cu dragoste øi amabilitate cu mine øi copiii. De fapt,
de când ne-am cæsætorit, el îmi datoreazæ dragoste. Am dreptul sæ fiu
furioasæ dacæ el nu-mi împlineøte aøteptærile.

Între timp, Stan s-a trezit. S-a întors pe partea cealaltæ øi s-a uitat
la ceas. Frecându-se la ochii încefloøafli, a dat din cap a îndoialæ: Am
dormit mai mult cu o oræ. Nici mæcar nu am auzit alarma
întrerupându-se sau pe Susan coborând din pat. I-am promis lui Jim
cæ voi petrece cu Dumnezeu o oræ în fiecare dimineaflæ. E imposibil.
Pur øi simplu nu mæ pot da jos din pat dimineafla. De ce sæ mæ mai
chinui? Acum, trebuie sæ-i flin piept øi lui Susan. Va særi sæ-mi scoatæ
ochii cu eøecul meu øi asta nu suport. Pur øi simplu nu poate fi nimic
mai mizerabil decât sæ fii cæsætorit cu un sfânt desævârøit – mai ales cu
unul care nu are nicio problemæ sæ se scoale odatæ cu pæsærile øi sæ se
flinæ de un program. Nu sunt sigur cæ programul æsta nou meritæ efortul!

Cu acest tip de gânduri învârtindu-li-se prin cap, nu e de mirare
cæ Susan era agitatæ øi cæ Stan s-a simflit atacat când a ieøit din dormitor.
Væ rog sæ observafli cæ niciunul din ei nu era pe deplin conøtient de
aceste gânduri – nu le-au verbalizat. Gândurile lor erau mai mult sub
forma unor imagini mentale care s-au tradus în emoflii puternice.

Atât Susan, cât øi Stan aveau nevoie sæ facæ un pas înapoi, sæ tragæ
aer în piept øi sæ-øi lase emofliile sæ se diminueze. Dumnezeu avea o
soluflie pentru ei. “Venifli, totuøi, sæ ne judecæm, zice Domnul.”13  “Vefli
cunoaøte adeværul, øi adeværul væ va face slobozi.”14

O cale de ieøire
Dumnezeu vrea sæ lucreze cu mintea lui Susan øi a lui Stan; doreøte

sæ demaøte convingerile lor eronate øi sæ punæ în loc adeværul. El nu e
preocupat numai de ceea ce ei fac, ci vrea sæ trateze motivul pentru
care fac ceea ce fac. Atât Stan, cât øi Susan au nevoie sæ-øi punæ
întrebarea: “De ce am avut acea reacflie? De ce aceste împrejuræri mæ
controleazæ în aøa mare mæsuræ?” Stan trebuie sæ se gândeascæ la modul

13. Isaia 1:18
14. Ioan 8:32
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în care o trateazæ pe Susan. “De ce mæ port cu ea ca øi cu cel mai mare
duøman?” Susan are nevoie sæ se opreascæ øi sæ se întrebe: “De ce m-am
enervat aøa, când Stan nu s-a trezit pentru timpul lui cu Dumnezeu?”

Acest tip de introspecflie Îi creeazæ lui Dumnezeu ocazia de a le
pune în fafla ochilor convingerile lor greøite. Acesta este secretul pentru
o schimbare realæ, de duratæ. A fost nevoie de ceva timp øi de reflecflie,
precum øi de feedback din partea mea øi a lui Sally, pentru ca Stan øi
Susan sæ-øi identifice convingerile greøite. Timpul petrecut în
singurætate cu Dumnezeu a început sæ fie foarte relevant pentru ei, pe
mæsuræ ce cæutau în Cuvântul Sæu elementele indicatoare ale
convingerilor lor. Susan a fost uimitæ de ce a gæsit. Iatæ în continuare
cum a rezumat ea situaflia:

Convingeri eronateConvingeri eronateConvingeri eronateConvingeri eronateConvingeri eronate

1. E îngrozitor cæ Stan nu se
poartæ cu mine aøa cum ar trebui.

2. Nu suport cæ Stan nu e un
sofl aøa cum ar trebui sæ fie.

AdeværulAdeværulAdeværulAdeværulAdeværul

1. Ar fi frumos dacæ Stan s-ar
purta bine cu mine, dar
Dumnezeu a promis cæ îmi va
împlini toate nevoile – inclusiv
nevoia de iubire øi acceptare –
conform cu bogæflia slavei Sale.15

Nu depind de comportamentul
lui Stan pentru a fi o soflie
fericitæ.16

2. Mi-ar plæcea foarte mult
sæ am o relaflie apropiatæ øi plinæ
de satisfacflii cu Stan, dar nu este
absolut esenflial pentru binele
meu. Prin Hristos, mæ pot ridica

15. Vezi Filipeni 4:19
16. Isaia 54:5
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deasupra dezamægirilor inerente
unei relaflii apropiate øi mæ pot
ruga pentru Stan, prin ele.17

3. Ar fi superb sæ fiu iubitæ
de Stan, dar nu este esenflial
pentru fericirea mea. Mai mult
decât atât, iubirea creøte numai
în libertate. Nu se poate
pretinde. Când îi pretind lui Stan
sæ mæ iubeascæ, creez un mediu
ostil pentru iubire. Dumnezeu
îmi poate satisface nevoia de
dragoste øi acceptare. Apoi
iubirea Sa prin mine poate da pe
dinafaræ øi-l poate cuprinde øi pe
Stan, fæcându-l în stare sæ mæ
iubeascæ, dacæ asta e alegerea
lui.18

4. Dumnezeu nu vrea sæ fiu
furioasæ din cauza lucrurilor pe
care nu le pot schimba. Aøa, mai
mult rænesc decât ajut.19 În
schimb, am nevoie sæ-l væd pe
Stan aøa cum poate fi în Isus øi
sæ-L rog pe Dumnezeu sæ-mi
arate cum pot fi o binecuvântare
pentru el, nu o pacoste.20

3. Am dreptul sæ pretind ca
Stan sæ se poarte frumos cu mine.
Îmi datoreazæ dragoste.

4. Am dreptul sæ fiu furioasæ
dacæ Stan nu face cutare lucru.

17. Vezi Psalmi 62:5
18. Vezi 1 Ioan
19. Vezi Psalmi 37:8) 4:18
20. Vezi Filipeni 4:8; Romani 12:17
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Pe mæsuræ ce înainta în acest proces, Susan a fæcut o descoperire
uluitoare. “Jim, øtiu toate aceste texte de ani de zile. Chiar le-am
memorat pe majoritatea. Dar faptul cæ le øtiam nu a schimbat nimic
în modul în care mæ comportam cu Stan. Cum e posibil aøa ceva?”

“Susan, nu eøti singura. Majoritatea oamenilor træiesc având o
præpastie între ceea ce øtiu din punct de vedere intelectual øi ceea ce
pun în practicæ. E ca øi când solul în care sunt înfipte rædæcinile
convingerilor lor a fost fertilizat cu mult adevær valoros, dar ei nu îl
extrag – aøa cæ ei continuæ sæ facæ automat ceea ce au fæcut dintotdeauna.

De exemplu, prea mulfli dintre noi au o concepflie greøitæ adânc
înrædæcinatæ cæ Dumnezeu nu este real øi cæ nu Se implicæ activ în
viafla noastræ. Acceptæm, mintal, cæ El este acolo, undeva, dar latura
din noi care se implicæ în acfliuni de zi cu zi se comportæ de parcæ El
n-ar exista. În loc sæ ne consultæm cu El, noi suntem cei care luæm
deciziile. Este o inconsecvenflæ între ceea ce øtim la nivel intelectual cæ
este adeværat øi ceea ce credem în realitate. Aceasta este diferenfla între
convingerea intelectualæ asupra unor fapte, pe de o parte, øi credinfla
vie, pe de altæ parte.”

Susan a început sæ prindæ ideea. “Aøa e, Jim. Zilele trecute citeam:
‘Mulflumifli-væ cu ce avefli, cæci El însuøi a zis: Nicidecum n-am sæ te
las, cu niciun chip nu te voi pæræsi.’21 Øtiu cæ e adeværat acest lucru,
totuøi, de atâtea ori, faptele mele au læsat impresia cæ sunt nemulflumitæ.
Încep sæ înfleleg cæ trebuie sæ mæ comport conform acestui adevær în
ciuda sentimentelor mele øi a vechilor tipare øi obiønuinfle, pânæ când
vechile cæi vor fi înlocuite cu unele noi.”

“Ai dreptate, Susan. De aceea avem nevoie sæ petrecem timp cu
Dumnezeu. El nu numai cæ vrea sæ fertilizeze solul minflii noastre cu
adevær, pe mæsuræ ce studiem Cuvântul Sæu, ci øi abia aøteaptæ sæ ne
øopteascæ, de-a lungul zilei, diferite moduri de aplicare a acelui adevær,
astfel încât acesta sæ controleze reacfliile noastræ faflæ de viaflæ, în general.
Pe mæsuræ ce cooperæm în acest proces, træirile øi faptele noastre devin
curate, pline de pace øi blândefle. Fluxul nostru de gânduri hræneøte o

21. Evrei 13:5
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credinflæ vibrantæ, plinæ de adevær øi putere. La acest lucru se referea
David când scria: “Dar Tu ceri ca adeværul sæ fie în adâncul inimii: fæ
dar sæ pætrundæ înflelepciunea înæuntrul meu!”22

Surprizæ!
Stan s-a implicat øi el în acest proces de învæflare øi a fæcut o

descoperire crucialæ. Faptul de a învæfla sæ mergi alæturi de Dumnezeu
nu înseamnæ sfârøitul unei viefli fericite – nu e decât începutul. Stan a
descoperit o libertate interioaræ pe care nu o încercase niciodatæ înainte
øi voia øi mai multæ. Iatæ o parte din descoperirea lui:

22. Psalmi 51:6
23. Filipeni 4:13
24. Vezi Romani 14:12; Proverbe 16:32

Convingeri eronateConvingeri eronateConvingeri eronateConvingeri eronateConvingeri eronate

1. E imposibil! Pur øi simplu
nu mæ pot da jos din pat
dimineafla. De ce sæ mæ mai
chinui?

2. Susan va særi sæ-mi scoatæ
ochii cu eøecul meu, iar asta chiar
nu suport.

AdeværulAdeværulAdeværulAdeværulAdeværul

1. “Pot totul în Hristos, care
mæ întæreøte!”23 Dacæ aø fi øtiut
cæ voi fi recompensat cu 10.000
de dolari, aø fi gæsit o modalitate
sæ cobor din pat. Dumnezeu îmi
oferæ solufliile pentru
redobân-direa iubirii irezistibile
în cæsnicia mea, iar acest lucru
nu are prefl. Pot învæfla sæ mæ dau
jos din pat la timp.

2. Mi-ar plæcea dacæ Susan
nu ar scoate în evidenflæ fiecare
pas greøit, ca øi când ar fi
judecætorul meu, dar nu-i pot
controla comportamentul faflæ de
mine. De ce sæ mæ tot enervez
pe ceva ce nu pot schimba?24

Izvorul irezistibilului
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Funcflioneazæ!
Procesul de introspecflie cu Dumnezeu – combinat cu filtrarea

prin Dumnezeu a tot ceea ce gândeau, spuneau sau fæceau în
interacfliunile dintre ei – a avut rezultate minunate. S-au conectat la
Izvorul irezistibilului, øi viafla øi dragostea Sa a început sæ curgæ prin ei.
Au descoperit cæ Dumnezeu øtie cum sæ dreagæ douæ inimi rænite øi sæ
le deschidæ una spre cealaltæ. Al doilea principiu pe care li l-am
împærtæøit lui Susan øi lui Stan este o continuare a primului. Este atât
de eficient, încât abia aøtept sæ vi-l împærtæøesc øi vouæ.

Dar mai întâi, vreau sæ væ încurajez cæ ceea ce a funcflionat în
cazul lui Stan øi al lui Susan va funcfliona øi în cazul vostru – indiferent
dacæ vrefli sæ evitafli divorflul, sæ væ condimentafli relaflia sau sæ ræmânefli
îndrægostifli.

De ce sæ mai aøteptafli? Mergefli chiar acum la Izvor! Nu seacæ
nicio clipæ!

3. Pur øi simplu nu poate fi
nimic mai mizerabil decât sæ fii
cæsætorit cu un sfânt desævârøit.

4. Nu sunt sigur dacæ
programul æsta meritæ efortul!

3. Existæ ceva mai mizerabil
decât sæ fii cæsætorit cu Susan:
divorflul de Susan. Prin harul lui
Dumnezeu, o pot iubi în loc sæ
mæ cert cu ea.25

4. Cæsnicia øi familia meritæ
sæ lupt pentru ele!26

25. Vezi Romani 5:5
26. Vezi Efeseni 5:28
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Întrebæri de studiu pentru capitolul 2

  1. Credefli cæ, færæ Dumnezeu, nu putefli face nimic?
  2. Credefli cæ Dumnezeu v-a uitat pe voi sau cæsnicia voastræ?
  3. Credefli cæ Dumnezeu poate sæ væ îndrume zilnic?
  4. Væ regæsifli în vreuna dintre situafliile descrise în acest capitol?
  5. Considerafli cæ existæ speranflæ pentru cæsnicia voastræ?
  6. Suntefli dispuøi sæ facefli primul pas, aøa cum este prezentat în acest
      capitol?
  7. Dacæ nu, suntefli dispuøi sæ væ læsafli convinøi?
  8. Recunoaøtefli convingerile eronate care væ priveazæ de pace øi
      bucurie?
10. Suntefli dispuøi sæ analizafli aceste convingeri øi sæ le filtrafli prin
      Dumnezeu?
11. Este acest pas prea înfricoøætor pentru a fi fæcut?
12. Suntefli dispuøi sæ-L læsafli pe Dumnezeu sæ væ revitalizeze cæsnicia
      – începând cu fiecare dintre voi?
13. Dacæ da, suntefli dispuøi sæ încercafli acest program, în loc de ceea
      ce facefli acum?

Izvorul irezistibilului
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CAPITOLUL 3

Devenind irezistibili

“Nici Fiul omului n-a venit sæ I se slujeascæ, ci El sæ slujeascæ.”
                                                                                   – Matei 20:28

Nu voi uita niciodatæ acea dupæ-amiazæ de noiembrie când am
stat de vorbæ cu J. D. øi cu Alecia. Temperatura de afaræ era în scædere
øi vârtecuøuri de zæpadæ zburau în jurul cabanei noastre. Dar înæuntru
era cald. Øi nu doar datoritæ sobei cu lemne, care dædea cælduræ din
colflul sufrageriei.

J. D. øi Alecia erau ghemuifli pe canapea øi, când i-am rugat sæ-mi
spunæ ce întrebæri aveau sæ-mi punæ, s-au uitat unul la altul. “Vrei sæ
spui tu prima?” A întrebat-o J. D. pe Alecia cu o scânteiere în ochi.

“Nu, lasæ, spune tu primul,” i-a cedat Alecia locul, cu
drægælæøenie.

Pe mæsuræ ce înaintam în discuflie, Alecia a cam început sæ se
foiascæ. Eu nu am observat, spre deosebire de J. D. Luându-øi puflin
atenflia de la ceea ce spuneam eu, øi-a schimbat poziflia ca s-o facæ pe ea
sæ stea mai comod. Puflin mai târziu, J. D. a început sæ se înece, având
gâtul uscat. Færæ vreo aluzie, Alecia s-a ridicat sæ-i dea puflinæ apæ.

Al doilea principiu
J. D. øi Alecia aveau atenflia îndreptatæ unul spre celælalt. Fiecare

se concentra asupra partenerului øi cæuta ocazii de a-i sluji. Iatæ cel
de-al doilea principiu, exprimat pe scurt: “Sæ-fli iubeøti partenerul de
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viaflæ ca pe tine însufli.”1 Când un sofl øi o soflie se concentreazæ amândoi
sæ-i satisfacæ nevoile celuilalt øi sæ caute oportunitæfli sæ-øi manifeste
grija faflæ de celælalt, inimile lor vor ræmâne deschise øi legate una de
alta. Altruismul lor alimenteazæ un ciclu de îmbinare între ei, care se
aprofundeazæ øi creøte, în ciuda dificultæflilor øi dezamægirilor inerente
vieflii în aceastæ lume cæzutæ. Ei ræmân irezistibili unul pentru celælalt.

“Aøadar, domnule Hohnberger, cum sæ ræmânem îndrægostifli?”
Întrebarea Aleciei træda neræbdare øi sinceritate. Ochii lui J. D. îmi
spuneau cæ îi împærtæøea dorinfla de a nu pierde ceea ce aveau în prezent
– ceea ce toatæ lumea le spusese cæ vor pierde.

Le-am prezentat primul principiu – dependenfla practicæ de
Dumnezeu – øi apoi l-am explicat pe cel de-al doilea. “Gæsifli acele
lucruri care îi transmit partenerului mesajul: ‘Te iubesc!’ øi facefli-le –
în fiecare zi! Atâta vreme cât fiecare dintre voi se concentreazæ asupra
celuilalt – nu asupra a ceea ce primeøte sau nu primeøte în cadrul
cæsniciei – vefli ræmâne îndrægostifli. Aøa cum am discutat deja, ‘fiorii’
e posibil sæ se diminueze. Amândoi vefli afla lucruri despre celælalt pe
care acum e imposibil sæ le øtifli – iar viafla væ va pune la încercare, væ va
provoca. Dar dacæ vefli continua sæ væ întoarcefli la aceste douæ principii,
dragostea voastræ nu va face altceva decât sæ creascæ în creuzetul vieflii.

Având de-a face cu zeci de cæsnicii disfuncflionale, am observat cæ
aproape în fiecare caz problema se reduce la un singur lucru: ‘Nu mæ
mai iubeøti aøa cum mæ iubeai la început.’ Când vine – øi vine în toate
cæsniciile, fie treptat, fie brusc –, acest moment poate avea efecte
devastatoare. Dar divorflul, separarea sau simpla coexistenflæ nu sunt
singurele opfliuni.”

Alecia a explodat: “Domnule Hohnberger, pur øi simplu nu pot
crede cæ ni s-ar putea întâmpla øi nouæ. Lucrurile chiar se schimbæ în
aøa mæsuræ dupæ ce oamenii se cæsætoresc?”

1. Luca 10:27, parafrazare personalæ

Devenind irezistibili
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Schimbæri øi provocæri
“Da,” am recunoscut eu, “lucrurile chiar se schimbæ dupæ nuntæ.

Acum vefli împærfli aceeaøi casæ, aceeaøi cameræ, acelaøi dormitor. Va
trebui sæ væ confruntafli cu lucruri de genul, cum vom administra banii,
cine duce gunoiul, cine face patul, cu diferenflele în nevoile sexuale øi o
droaie de alte lucruri despre care putefli vorbi înainte de cæsætorie, dar
pe care nu le vefli pune în practicæ decât dupæ ce spunefli ‘da’. În plus,
viafla începe sæ apese greu asupra umerilor voøtri. Va trebui sæ câøtigafli
bani. Alte relaflii vor necesita øi ele atenflie. Vor fi treburi casnice care
vor trebui fæcute. Vor apærea copiii.

Micile crize ale vieflii – precum o panæ de cauciuc sau o chiuvetæ
înfundatæ – par adeværate aventuri pentru voi, atât timp cât suntefli
îndrægostifli lulea. Dar dupæ o vreme, aceleaøi situaflii sunt simple
neplæceri cotidiene øi felul în care le trateazæ partenerul vostru vi se
poate pærea de neînfleles.

În plus, familia în care afli crescut influenfleazæ în mare mæsuræ
modul în care væ asumafli rolul de sofl sau soflie øi aøteptærile pe care le
avefli de la partener. Majoritatea cad în tiparele relaflionærii cu partenerul
de viaflæ aøa cum au væzut la pærinflii lor. Dacæ pærinflii lor au comunicat
foarte bine, ei vor tinde sæ facæ la fel. Dacæ au crescut într-o atmosferæ
combativæ, se vor aøtepta la certuri.

În acelaøi timp, datoritæ angajamentului pe care vi l-afli luat tu øi
partenerul tæu, începi sæ te simfli în siguranflæ. Devine un lucru normal
sæ încetezi sæ te mai ‘abflii’ øi sæ fii pur øi simplu tu însufli. Totuøi, în
acelaøi timp, te surprinde când îl vezi pe partenerul tæu fæcând acelaøi
lucru. Ai presupus cæ el sau ea va fi pentru totdeauna aøa cum îl/o
cunoøti de pe vremea prieteniei. Øi uite aøa, mici neplæceri încep sæ
aparæ.

Combinafli toate acestea cu aøteptærile false pe care societatea le-a
creat în jurul dragostei øi vefli avea o refletæ siguræ pentru deziluzie. De
exemplu, mulfli dintre noi au fost fæcufli sæ creadæ, în mod eronat, cæ
acele cupluri care sunt fericite øi stabile nu se ceartæ niciodatæ, nu se
înfurie sau sunt întotdeauna de acord; cei doi nu sunt dependenfli
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unul de celælalt; amândoi îøi doresc sex în aceeaøi mæsuræ; nu se simt
niciodatæ singuri sau plictisifli øi întotdeauna øtiu ceea ce îøi doreøte
celælalt. Poveøtile moderne de dragoste ilustreazæ un cuplu spunând
‘da’, dupæ care cei doi se pierd în apus, træind fericifli pânæ la adânci
bætrânefli. Dar nu asta e viafla realæ – dragostea realæ.

Catastrofæ în cort
De exemplu, un bærbat øi o femeie pe care îi cunosc s-au cæsætorit

fiind îndrægostifli înnebuneøte unul de altul. În ochii lui, ea era cel mai
bun lucru ce i s-ar fi putut întâmpla vreodatæ. În ceea ce o priveøte pe
ea, nimeni nu putea concura cu prinflul ei fermecætor. Posibilitæflile lor
financiare erau limitate, aøa cæ, atunci când au plænuit nunta, Larry a
întrebat-o pe Sheila dacæ îi place sæ meargæ cu cortul. ‘O, îmi place sæ
stau în cort,’ i-a ræspuns ea entuziasmatæ.

I-au venit în minte amintiri plæcute din excursiile fæcute cu familia
ei. Obiønuiau sæ meargæ în campinguri complet dotate. Øtifli, din acelea
care au bæi cu apæ curentæ øi duø, cu alei pavate, piste de biciclete, mese
de picnic øi locuri mari pentru foc øi grætar. Tatæl ei închiria întotdeauna
o rulotæ pentru a le încæpea toate lucrurile. Aveau un cort mare, cu
perefli despærflitori, suporturi pentru haine øi o sobæ micæ pentru a
încælzi dimineflile øi serile ræcoroase. De gætit, gæteau pe un grætar cu
propan, cu trei arzætoare, øi întotdeauna îøi planificau activitæflile pe
lângæ alfli oameni, fiindcæ, øtifli, în pædure miøunæ o mulflime de animale
sælbatice. Sheila nu øtia cæ existæ altæ modalitate de a merge cu cortul.

Prin urmare, când Larry a sugerat: ‘Hai sæ mergem cu cortul în
luna de miere, într-o pædure de sequoia!’, Sheila a ræspuns imediat:
‘Mi-ar plæcea!’ Niciunuia dintre ei nu i-a trecut prin cap sæ compare
ceea ce credea fiecare cæ e mersul cu cortul.

Larry a plænuit sæ instaleze tabæra înainte de nuntæ, ca totul sæ fie
gata øi perfect aranjat pentru mireasa lui. A discutat cu câfliva bætrâni
din zonæ, care i-au spus de o zonæ foarte izolatæ unde nu ajungea nimeni.
A luat maøina lui 4 x 4 øi a umblat pânæ a gæsit locul ideal – o poieniflæ
lângæ un pârâu învolburat, înconjuratæ de sequoia øi de cedri, cu o

Devenind irezistibili
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mulflime de cæprioare, elani øi poteci pe care trecuseræ urøi. Era liniøte,
intim – øi gratis. A instalat cortul lui de douæ persoane, care se plia
pentru a fi luat în rucsac, a unit doi saci de dormit øi i-a pus pe douæ
saltele cu spumæ. Alegând câteva pietre din pârâu, a construit un mic
loc de foc øi a adunat o græmadæ bunicicæ de lemne. Apoi s-a dat înapoi
øi s-a întrebat: Ce altceva aø mai putea face pentru ca acest loc sæ fie
deosebit pentru Sheila? Da. Øtiu. O sæ-i placæ sæ stea pe ceva în timp ce o
sæ gæteascæ la foc. Cred cæ un buøtean o sæ fie numai bun. Larry a rostogolit
niøte buøteni, i-a curæflat de ramuri øi chiar i-a curæflat de o parte din
coajæ. I-a pus în aøa fel încât sæ nu se rostogoleascæ, apoi øi-a zis în sinea
lui: E perfect! O sæ aibæ parte de o surprizæ pe cinste!

Nici nu øi-a dat el seama atunci câtæ dreptate avea! Pe mæsuræ ce
sæltau încet pe drumul cu hârtoape, Sheila a devenit din ce în ce mai
tæcutæ. Într-un sfârøit, au ajuns. ‘Gata, am sosit!’ a anunflat Larry
entuziast.

‘Am ajuns?’ a întrebat Sheila, încercând sæ-øi ascundæ consternarea.
‘Unde e campingul?’

‘Campingul? Eu nu merg niciodatæ în campinguri. Sunt prea
zgomotoase. Prea mulfli oameni øi trebuie sæ øi plæteøti.’

‘Unde e baia?’
‘Baia? Alege-fli ce copac vrei!’
‘Øi am nevoie de duø – nu pot sæ stau o zi færæ duø. Mai ales în

luna de miere.’
‘Pæi e destulæ apæ în pârâu.’
Sheila era oripilatæ, în timp ce Larry era complet nedumerit. Nu

e nevoie sæ precizez cæ cei doi au avut parte de un început cam anevoios.
Dar surprizele nu s-au încheiat odatæ cu luna de miere. Sheila crescuse
într-o familie în care ambii pærinfli lucrau în afara casei, iar tatæl ei era
responsabil cu toate treburile casnice øi cu gætitul. Sheila fusese bucuria
øi mândria lui, aøa cæ nu voise sæ o împoværeze cu prea multe
responsabilitæfli. Prin urmare, ea nu a învæflat niciodatæ cum sæ flinæ
curatæ o casæ. Fæcutul præjiturelelor øi a gogoøilor era limita superioara
a experienflei ei culinare. Pe de altæ parte, Larry fusese crescut de o
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mamæ care lucra acasæ øi fæcea toate treburile casnice. Tatælui lui Larry
nu i-a trecut niciodatæ prin minte sæ ridice un deget ca sæ o ajute. Nu
cred cæ trebuie sæ intru în amænunte în legæturæ cu natura conflictului
pe care Larry øi Sheila l-au avut în aceastæ privinflæ.

Fiecare dintre ei a trebuit sæ facæ schimbæri majore în aøteptæri øi
rolurile asumate. Din fericire, voi – J. D. øi Alecia – nu væ vefli confrunta
cu surprize atât de mari, dar vefli afla despre voi lucruri la care nu væ
aøteptafli. Øi nu toate descoperirile vi se vor pærea plæcute.

Aceasta este perioada de vulnerabilitate maximæ când vine vorba
de pierderea primei iubiri. Dumnezeu are câteva sfaturi simple, dar
cuprinzætoare care væ vor ajuta sæ væ menflinefli pasiunea de la început
– sau sæ o regæsifli, dacæ afli læsat-o sæ væ scape. Domnul spune: ‘E ceva
ce nu e bine. Nu mæ mai iubifli ca la început. Gândifli-væ cum era la
începutul dragostei – øi ce diferenflæ este acum! Întoarcefli-væ la Mine øi
facefli ce fæceafli înainte!’2

Refleta universalæ
Dumnezeu ne îndeamnæ sæ ne gândim la perioada de început a

iubirii. Nu, nu vefli putea neapærat sæ reactivafli acel cocktail al iubirii
care væ dædea fiori pe øira spinærii, dar existæ lucruri pe care le-afli fæcut
automat, sub impulsul acelui cocktail, pe care însæ putefli continua sæ
le facefli intenflionat. Iatæ câteva dintre ele:

� Concentrafli-væ asupra soflului/sofliei
� Organizafli-væ viafla, timpul øi activitæflile în jurul lui/ei
� Nutrifli dorinfla de a-l mulflumi pe partener
� Acordafli-i timpul øi atenflia voastræ
� Atingefli-væ unul pe altul cu afecfliune
� Discutafli despre viitorul vostru împreunæ în termeni pozitivi
� Împærtæøifli-væ visurile, ideile øi flintele
� Râdefli împreunæ
� Jucafli-væ împreunæ
� Susflinefli-væ reciproc în situaflii dificile

2. Apocalipsa 2:4, 5, parafrazare personalæ

Devenind irezistibili
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� Acordafli-væ unul altuia prezumflia de nevinovæflie
� Colaborafli pentru rezolvarea diferenflelor
Aøa væ comportafli unul cu altul în prezent? Afli vrea sæ adæugafli øi

altceva pe listæ?” i-am întrebat eu pe J. D. øi Alecia.
Ei s-au privit unul pe altul øi un zâmbet larg le-a cuprins fafla.

“Da, aøa – øi nu e greu deloc. Pur øi simplu e ceva firesc. De aceea ne e
greu sæ ne imaginæm cæ va fi altfel vreodatæ. Cum putem sæ ne
‘dezîndrægostim’?”

“Pæi, pe lângæ factorii pe care i-am amintit deja, multe cupluri
pur øi simplu înceteazæ sæ mai facæ ceea ce obiønuiau sæ facæ atât de
natural, atât de firesc. Nu e vorba cæ acele lucruri n-ar mai constitui o
prioritate, ci doar devin o prioritate mai din josul listei. Începefli sæ væ
iubifli pe lângæ multe alte lucruri. Curând, acele lucruri væ ræpesc din
timpul øi afecfliunea voastræ, iar manifestarea primei iubiri alunecæ spre
al doilea, al treilea sau al patrulea loc. Bærbaflii încep sæ petreacæ mai
mult timp cu afacerile øi cu serviciul. Se intereseazæ mai mult de sport
øi de politicæ. Pentru unii, poate fi vorba chiar de bisericæ – organizarea
de seminare biblice, misiune øi evanghelizare. Mulfli bærbafli ajung mai
fascinafli de internet decât de propriile soflii.

Acelaøi lucru se poate întâmpla în alte direcflii, cu sofliile. Soflul
nu mai pare la fel de irezistibil ca înainte. Pentru a umple golul, soflia
ajunge sæ petreacæ mai mult timp pe telefon, cu copiii sau la
cumpæræturi. Poate cæ acum pærinflii øi prietena cea mai bunæ ajung sæ
ocupe primul loc în viafla ei.

Indiferent ce anume væ furæ prima dragoste, soluflia este aceeaøi:
‘Întoarcefli-væ la Mine øi facefli ce fæceafli înainte!”3 Nu e deloc complicat,
complex sau derutant. E destul de simplu. Atitudinea: sunt alæturi de
tine – øi atât trebuie sæ devinæ evidentæ øi sæ predomine în viafla de zi cu
zi. Nu înseamnæ sæ încerci sæ-l faci pe partenerul tæu sæ devinæ irezistibil,
ci tu sæ devii irezistibil pentru el sau ea, luând viaflæ, dragoste øi
înflelepciune de la Dumnezeu øi manifestându-le faflæ de partener, sub
îndrumarea Sa.

3. Apocalipsa 2:5, parafrazare personalæ
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La baza acestei atitudini stæ hotærârea ca lucrurile negative care
apar în viafla sau relaflia voastræ sæ nu væ distrugæ iubirea pe care o avefli
unul pentru celælalt. Trebuie sæ începefli sæ vedefli micile iritæri ca ocazii
de a væ vedea propriile neajunsuri øi sæ creøtefli în acea privinflæ. Aceastæ
atitudine væ va determina, în acelaøi timp, sæ ducefli propria luptæ
împotriva tendinflei înnæscute a egoismului.

Mai presus de toate, ascultafli ce væ øopteøte Dumnezeu în inimæ
cu privire la cum sæ væ slujifli unul altuia. Aici este punctul în care cele
douæ principii se îmbinæ. Dumnezeu este Ajutorul vostru permanent
øi, pe mæsuræ ce începefli sæ-I percepefli prezenfla alæturi de voi øi sæ
filtrafli prin El tot ce spunefli øi facefli, El væ va impresiona mintea cu
privire la cum sæ atingefli inima celui drag prin lucrurile pe care le
spunefli øi le facefli.”

Lui J. D. øi Aleciei le-a plæcut aceastæ refletæ. Li se potrivea de
minune! Lor nu a trebuit sæ le sugerez un program de nouæzeci de zile,
pentru cæ deja îl adoptaseræ. Voiau sæ facæ din el un mod de viaflæ – un
drum care îi va conduce spre profunzimile tot mai mari ale iubirii
autentice, de duratæ øi intenflionate.

Pierderea jocului sau câøtigul echipei?
Din pæcate, Stan øi Susan nu au avut aceeaøi reacflie. Când le-am

explicat pasul al doilea, au tæcut amândoi. Pærea pentru amândoi cæ
vor pierde jocul.

“Stan, gândeøte-te la perioada în care ai cucerit-o pe Susan. Ce
fæceai?”

“O, Jim. A fost cu milenii în urmæ! Nici nu prea øtiu ce am fæcut.”
“Dar tu, Susan? Îfli mai aduci aminte ce fæceai, ca sæ-l cucereøti pe

Stan?”
“Da, îmi aduc aminte. M-am îmbræcat aøa cum n-ar fi trebuit.

I-am gætit mâncarea pe care n-ar fi trebuit. M-am apropiat fizic prea
mult. Îmi pare ræu, Jim! Nu mæ mai pot întoarce la toate astea. Nu-mi
dæ voie conøtiinfla.”

Devenind irezistibili
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“Nu îfli cer sæ încalci principii biblice sau sæ faci ceva imoral, Susan.
Multe cupluri ræmân blocate pe pofta fizicæ – dar noi nu asta cæutæm.
Dar trebuie sæ fi existat øi alte lucruri pe care le-ai fæcut care nu lezau
principiile tale. Nu-fli vine nimic în minte?”

Tæcere.
“Nu, Jim. Nu-mi vine.”

Temæ practicæ
“Bine, uite tema acestei sæptæmâni pentru voi. Luafli o foaie de

hârtie øi petrecefli timp gândindu-væ la lucrurile pe care celælalt le fæcea
øi care v-au cucerit inima. Susan, vreau sæ notezi trei lucruri pe care
Stan le-ar putea face pentru tine øi care sæ-fli transmitæ mesajul Te
iubesc! Stan, øi tu la fel. Scrie trei lucruri pe care Susan le-ar putea face
prin care sæ-fli spunæ cæ te iubeøte. Apoi facefli schimb de foi. E marfli
seara. Cât de repede credefli cæ putefli rezolva aceastæ temæ?”

“Eu, în seara asta,” a venit ræspunsul lui Stan.
“Dar tu, Susan?”
A urmat o pauzæ lungæ.
“Jim, dacæ fac asta, sunt obligatæ sæ mæ întorc acasæ?” Vocea lui

Susan tremura øi mi-am dat seama de imensa ei tulburare emoflionalæ.
Probabil i se pærea cæ i se cere sæ se arunce de bunævoie într-o imensæ
mocirlæ cleioasæ, din care abia reuøise sæ iasæ. Emoflional, deja se
obiønuise cu ideea cæ va divorfla de Stan øi va merge mai departe. Cum
sæ-øi permitæ din nou sæ spere – doar pentru a fi dezamægitæ cumplit,
din nou? Inima mea era alæturi de aceastæ nefericitæ femeie. Ce
alegere!

“Susan, eu nu-fli spun ce trebuie sæ faci. E între tine øi Dumnezeu.
Eu doar îfli fac recomandæri. Cea mai bunæ øansæ pe care cæsnicia voastræ
o are este ca tu øi Stan sæ væ implicafli în acest proces în douæ etape øi,
din moment ce Stan spune cæ e dispus sæ continue, chiar e nevoie sæ fii
acasæ, ca sæ putefli într-adevær sæ avefli o øansæ. Înflelegi?”

Deja, Susan plângea. Øi-a dres glasul. “Da, înfleleg. Dar e atât de
greu! Nu øtiu dacæ mai suport sæ încerc încæ o datæ.”
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Stan tæcuse, dar acum a intervenit: “Susan, nu te condamn cæ
simfli ceea ce simfli. Mi-e ruøine de felul în care m-am purtat cu tine.
Øtiu cæ te-am rænit profund. Îmi pare mai ræu decât pofli înflelege
vreodatæ.” Øi-a dres øi el glasul øi pentru un moment n-a putut spune
nimic. “I-am rænit øi pe copiii noøtri øi te-am îndepærtat. Dar chiar nu
vreau sæ te pierd. Cred cæ meritæ sæ lupt pentru cæsnicia noastræ. Te
rog, sæ încercæm timp de nouæzeci de zile! Dacæ nu vezi nicio schimbare
dupæ aceea øi vrei sæ pleci, nu o sæ te rog sæ ræmâi.”

În telefon nu se mai auzea nimic, decât cei doi plângând. Mæ
rugam arzætor. Într-un final, am întrebat: “Susan, ce îfli spune
Dumnezeu chiar acum?”

Øi mai multe suspine. “Trebuie sæ mæ duc acasæ la Stan…” Pentru
moment, n-a putut sæ spunæ mai mult. “Stan, fac bagajele mâine øi pânæ
în seara zilei urmætoare sunt acasæ. Când o sæ ajung, o sæ-fli dau øi cardul.”

Stan a ræsuflat uøurat. “O, draga mea! Îfli mulflumesc. Prin harul
lui Dumnezeu, o sæ te fac sæ te bucuri cæ ai luat aceastæ decizie.”

Am pus capæt conversafliei cu încæ o recomandare: “Vor exista o
mulflime de oameni bine intenflionafli care vor vrea sæ væ ofere sfaturi øi
compasiune. Bunele lor intenflii pot genera multæ confuzie. Pentru a-i
acorda acestui program cele mai bune øanse, væ rog sæ nu væ confesafli
nimænui în aceastæ perioadæ de nouæzeci de zile. Doar cerefli-le sæ se
roage pentru voi!”

Amândoi au fost de acord øi ne-am luat la revedere. M-am gândit
de multe ori la Stan øi la Susan øi m-am rugat deseori pentru ei în
sæptæmâna care a urmat. O sæ reuøeascæ? O sæ se întoarcæ Susan acasæ?
O sæ se bucure cæ a luat aceastæ decizie? Când au sunat la data øi ora
stabilitæ, eram neræbdætor sæ aud rezultatele.

Spre surprinderea øi bucuria mea, amândoi urmau planul. Acea
primæ sæptæmânæ a fost un adeværat montagnes russes emoflional. Au
avut parte atât de succese, cât øi de deziluzii în încercarea de adoptare
a celor douæ principii: sæ-L facæ pe Dumnezeu Îndrumætorul lor øi sæ
aibæ ca prioritate slujirea celuilalt. Dar rezistau øi nutreau mai multæ
speranflæ decât nutriseræ de ani de zile.

Devenind irezistibili
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Fæcuseræ schimb de liste øi ne-am luat timp sæ le discutæm.

Lista lui Susan
Iatæ ce a scris Susan pe foaia ei:
1. Sæ vii acasæ devreme øi sæ te joci cu copiii.
2. Sæ faci exerciflii fizice cu mine trei seri pe sæptæmânæ.
3. Sæ joci minigolf øi sæ mæ scofli la masæ în oraø de douæ ori pe

sæptæmânæ.

Susan tânjea dupæ timpul petrecut de Stan cu ea øi copiii. Pentru
ea, aceasta însemna ca Stan sæ-i spunæ la ce oræ va ajunge acasæ – øi sæ
ajungæ atunci, cu zâmbetul pe faflæ. În loc sæ se trânteascæ în fafla
televizorului øi sæ ia ziarul, sæ se joace cu copiii. Lui Susan îi plæcea sæ
facæ exerciflii fizice, dar lui Stan nu. Dar el a fæcut sport cu ea în trei
seri pe sæptæmânæ, fiindcæ ei îi plæcea compania lui. De douæ ori în
fiecare sæptæmânæ, mætuøa lui Susan stætea cu copiii în timp ce Stan o
ducea pe Susan sæ joace minigolf. Apoi mergeau la un restaurant liniøtit
øi discutau despre ce îi fræmânta atunci. Înainte, dacæ Susan i-ar fi zis
sæ meargæ øi ei la o plimbare, Stan nu ar fi renunflat la internet.

Stan øi-a dat seama cæ atitudinea era tot secretul în punerea în
practicæ a acestor lucruri. Dacæ fæcea ceea ce trebuie, dar avea o dispoziflie
proastæ, era contraproductiv. “Jim,” s-a confesat el, “mi se pare atât de
nefiresc! Mæ simt de parcæ aø juca un joc øi fac automat niøte lucruri.
Uneori, nici nu øtiu ce sæ fac – chiar dacæ øtiu care sunt cele trei lucruri
de pe lista ei.”

Øoaptele lui Dumnezeu
“Stan, în acest punct vei considera prezenfla lui Dumnezeu un

lucru cu valoare extrem de practicæ. Dumnezeu promite cæ ‘urechile
tale vor auzi dupæ tine glasul care va zice: Iatæ drumul, merg[i] pe el!’4

Când vei învæfla sæ fii ‘grabnic la ascultare[a]’ vocii blânde øi liniøtite a

4 Isaia 30:21
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lui Dumnezeu øi ‘încet la vorbire[a]’5 propriilor cuvinte øi la comiterea
propriilor fapte, Duhul lui Dumnezeu îfli va ajusta gândurile øi acfliunile,
astfel încât Susan sæ vadæ cum devii un alt om – care bea din Izvorul
vieflii øi face roadele Duhului: dragostea, bucuria, pacea, ræbdarea,
bunætatea, amabilitatea, devotamentul øi autocontrolul. Acesta este
modul în care Dumnezeu readuce în inima lui Susan speranfla cæ voi øi
cæsnicia voastræ putefli merge mai departe.”6

“Øtiu, Jim, te-am auzit vorbind de aceste lucruri în predicile tale.
Dar uneori e pur øi simplu derutant. Cum pot sæ recunosc øoaptele lui
Dumnezeu?”

Susan a intervenit øi ea: “Øi eu mæ lupt cu acelaøi lucru, Jim, în
ciuda faptului cæ sunt creøtinæ de ani de zile. Cum selectezi în mintea
ta ce vine de la Dumnezeu øi ce vine de la tine, personal?”

“E destul de simplu. Când un gând sau un imbold îmi vine în
minte în privinfla sofliei mele, îl evaluez în funcflie de principiile biblice.
Dacæ este în acord cu Scriptura øi mæ face sæ mæ pun pe mine pe
planul doi øi sæ o slujesc pe soflia mea, trag concluzia cæ este de la
Dumnezeu øi acflionez în consecinflæ.7

De exemplu, Stan, dacæ, ajungând acasæ, simfli imboldul de a o
îmbræfliøa øi særuta blând øi dulce pe soflia ta – fæ-o! Dacæ citeøti ziarul
sau eøti pe internet øi eøti îndemnat în conøtiinfla ta sæ o invifli pe Susan
la o plimbare – fæ-o! Dacæ, dupæ masa de searæ, ai de ales între sæ
urmæreøti programul TV preferat sau sæ o ajufli pe Susan la spælatul
vaselor, alege acel lucru care îfli sacrificæ eul øi o pune pe ea pe primul
plan. Când eøti la serviciu, dacæ îfli vine un gând sæ o suni pe soflia ta øi
sæ-i spui un cuvânt de încurajare – fæ-o! Asta înseamnæ sæ-I permifli lui
Dumnezeu sæ te îndrume. Înseamnæ sæ pui în practicæ principiile iubirii
øi Cuvântului Sæu. În felul acesta, floarea inimii sofliei tale se va deschide
în fafla ta.

5. Iacov 1:19
6. Vezi Galateni 5:22, 23
7. Pentru o explicaflie mai detaliatæ cu privire la modul în care Dumnezeu væ

îndrumæ personal, avefli la dispoziflie cartea mea Scæpare la Dumnezeu.

Devenind irezistibili
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Susan, dupæ ce soflul tæu a plecat la serviciu øi eøti cu cineva la
telefon øi simfli cæ Dumnezeu îfli sugereazæ sæ-i prepari lui Stan mâncarea
preferatæ – fæ-o! Dacæ øtii cæ soflului tæu îi place ca în casæ sæ fie ordine
øi curæflenie, opreøte televizorul, fæ ordine, calcæ-i cæmæøile øi bucuræ-te
de zâmbetul de pe fafla lui øi din sufletul lui când vine acasæ. Dacæ
Dumnezeu îfli øopteøte ca, înainte de a veni el acasæ, sæ faci un duø øi sæ
te îmbraci în hainele care îi plac la tine cel mai mult – fæ-o! Dumnezeu
øtie cæ aceste lucruri îi vor deschide inima bærbatului tæu. El va ræmâne
alæturi de tine øi îfli va øopti încet în ureche. Dacæ sugestiile care îfli vin
în minte nu încalcæ nimic din Cuvântul Sæu øi dacæ îl plaseazæ pe soflul
tæu pe primul loc, iar pe tine pe al doilea, dæ-le curs! Înflelegi?”

“Da, înfleleg,” a ræspuns Susan dusæ pe gânduri.
“Cred cæ înfleleg ce vrei sæ spui, Jim. Pare simplu când te aud pe

tine vorbind,” a comentat Stan.
“Da, ai dreptate, Stan. Nimic din toate astea nu e complicat. Nu

trebuie decât sæ-i spunefli ‘da’ lui Dumnezeu øi ‘nu’ vouæ înøivæ.
Dumnezeu væ va pune la dispoziflie harul, înflelepciunea øi puterea Sa.
Iar voi trebuie sæ ræspundefli la harul Lui salvator cât de des îl
recunoaøtefli. În felul acesta, vefli ieøi din vechile tipare øi vefli începe sæ
træifli în cu totul alt fel. De aceea am zis sæ fie nouæzeci de zile. Nu cæ
relaflia voastræ o sæ devinæ perfectæ în nouæzeci de zile, dar vefli avea
suficient timp sæ simflifli eliberarea în cadrul cæsniciei voastre. Odatæ
simflitæ aceastæ libertate, cred cæ vefli fi convinøi sæ continuafli adoptarea
programului lui Dumnezeu ca un mod de viaflæ.

Cine o sæ conducæ?
Tofli soflii øi sofliile pe care i-am întâlnit øi care au acceptat acest

plan simplu nutresc acum o dragoste irezistibilæ unul pentru altul.
Din nefericire, am întâlnit øi persoane care au spus: ‘Hei, nu o sæ-i
permit acestui bærbat sæ mæ conducæ!’ E trist cæ nu îøi dau seama cæ, în
cele din urmæ, ori Dumnezeu ori Satana este cel care conduce. Deci,
dacæ Îi spun ‘nu’ lui Dumnezeu, îi spun implicit ‘da’ lui Satana. Chiar
øi biserica lui Dumnezeu l-a ales pe cezar în locul lui Isus. Dar aceastæ
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alegere are întotdeauna ca final suferinflæ øi înfrângere. Ne pæcælim
singuri crezând cæ noi deflinem controlul când, în esenflæ, este spiritul
celui ræu care ne influenfleazæ.”

“Uneori mæ simt atât de penibil! Sunt situaflii când îmi vine sæ
râd cu gura pânæ la urechi de mine însumi când îi fac un compliment
lui Susan sau când o flin de mânæ,” a chicotit Stan.

“Da, înfleleg ce zici, dar nu renunfla. La început, s-ar putea sæ nu
fli se paræ sincer, dar cu timpul te vei bucura de rezultate bune øi va
deveni un mod de viaflæ pentru tine. Øi în cazul meu, când am vrut sæ
renunfl la control øi sæ-L las pe Hristos sæ locuiascæ în mine8, cæsnicia
mea nu numai cæ a devenit ceea ce ar fi trebuit, dar am gustat din plin
experienfla Evengheliei la care se referæ atât de multe imnuri cunoscute.”

Susan a intervenit: “Eu nu cred cæ eøti penibil, Stan. Te rog sæ nu
te opreøti. Îmi place.” În vocea ei se citea cældura øi dorinfla.

“Stai liniøtitæ, Susan,” a ræspuns Stan, “mæ lupt eu uneori, dar
m-am îmbarcat pentru o cursæ lungæ, aøa cæ nu renunfl. Apropo, øi mie
îmi place cum te descurci tu.”

Practic, am putut-o vedea pe Susan roøind prin telefon. “O, Susan,
apropo, ce era pe lista lui Stan în ceea ce te priveøte?” am întrebat eu.

Mi-a citit cele trei dorinfle ale lui Stan øi am zâmbit la simplitatea
øi deschiderea lor.

Lista lui Stan
Iatæ ce scrisese Stan:
1. Sæ-fli modernizezi garderoba.
2. Sæ mai relaxezi puflin meniul.
3. Sæ-mi fi tovaræø când joc golf.

Cu toate intenfliile ei sincere, Susan dusese reforma în
îmbræcæminte puflin la extrem. Era o femeie frumoasæ, dar adoptase
ceea ce eu numesc aspectul “vagonului acoperit”. Stan nu fæcea presiuni

8. Galateni 8:20
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sæ poarte fuste mini sau decolteuri adânci, dar îi cerea sæ-øi modernizeze
puflin îmbræcæmintea. De asemenea, îi cerea sæ nu îi impunæ atât de
rigid ideile ei cu privire la reforma sænætæflii – iar ea a fost de acord.
Dacæ nu îi plæcea tofu în loc de ouæ, primea ouæ. Plæcintele i le îndulcea
cu puflin zahær, în loc de curmale, øi îi fæcea clætite cu lapte, nu clætite
din hriøcæ.

Lui Stan îi plæcea sæ joace golf. În zilele de început ale relafliei lor,
Susan obiønuia sæ meargæ cu el øi sæ-i fie alæturi. El îndrægise energia ei
øi implicarea în jocul de golf. Aøa cæ au aranjat ca o rudæ sæ stea cu
copiii øi o datæ la douæ duminici, dimineafla, sæ meargæ împreunæ pe
terenul local de golf.

Sally øi eu
Listele voastre ce conflin? Cu ce i-ai cucerit inima soflului sau sofliei

tale? Când Dumnezeu mi-a trimis în minte prima datæ acest principiu
simplu, am început prin a mæ gândi cu ce o cucerisem pe Sally la
început. Amintiri dragi mi-au umplut mintea cu noi doi, tineri, de
capul nostru, færæ griji, plimbându-ne cu motocicleta în Parcul High
Cliff, Wisconsin. Urcam pe stânci, cæutam o borduræ unde sæ ne putem
aøeza øi stæteam de vorbæ – ore în øir. Sally îøi deschidea inima în fafla
mea. O ascultam færæ sæ o întrerup.

Acum locuim în pædurile din Montana; nu mai am motocicletæ
øi avem copii. Când eøti singura casæ pe o razæ de zeci de kilometri, e
greu de gæsit cine sæ stea cu copiii. Înseamnæ toate astea cæ nu pot
“acfliona” ca înainte? Deloc. Am înfiinflat “obiceiul leagænului”. În
fiecare zi, la ora 12, Sally se bucuræ de atenflia mea totalæ timp de
jumætate de oræ. Mai mult decât atât, încerc sæ învæfl sæ o ascult pe
toatæ perioada zilei, atunci când îmi spune ceva – în loc, în mod
automat, sæ o aud, dar sæ nu o ascult. Sally adoræ ocaziile când o iau la
plimbare øi ne aducem aminte lucruri plæcute, dar ne împærtæøim øi
bucuriile øi dificultæflile existenflei noastre actuale. În felul acesta,
investim timp øi energie în relaflia noastræ. În felul acesta, facem “ceea
ce fæceam înainte”.
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Dar voi?
Dupæ ce tânjeøte inima partenerului tæu? Øtii? Suntefli dispuøi sæ

încercafli sæ aflafli, împreunæ cu Dumnezeu, øi sæ începefli sæ facefli ceea
ce fæceafli înainte? Iatæ în continuare câteva dintre strigætele inimii soflilor
øi sofliilor care suferæ øi pe care noi îi consiliem peste tot prin lume. Væ
regæsifli în vreuna dintre acestea? Îfli recunoøti soflul sau soflia?

� Te rog, vorbeøte cu mine! Mi-ar plæcea sæ-fli aflu punctul de
vedere asupra lucrurilor!
� Te rog, treci la subiect! Vreau sæ te înfleleg, dar mæ oboseøti cu
atâtea vorbe!
� Mi-ar plæcea sæ te porfli cu mine la fel de frumos cum te porfli cu
alflii. Eøti disponibil atunci când au nevoie de tine. Laøi totul øi
pui în joc timpul, inima øi energia ta pentru a le împlini nevoile,
în timp ce eu aøtept øi tot aøtept.
� Hobby-urile øi celelalte lucruri care te intereseazæ (sporturile,
vorbitul la telefon, prietenii, munca) îfli consumæ din timp, iar eu
nu par sæ mai am loc în viafla ta. E ca øi cum ai avea mai multe
soflii. Trebuie sæ mæ strecor acolo unde tu ai loc, dar eu nu øtiu
care este acel loc.
� Dragæ, dacæ doar mi-ai cælca cæmæøile øi mi le-ai pune în dulap,
gata sæ fie luate, aø fi aøa fericit! Îmi place sæ fiu aranjat, iar tu
niciodatæ nu-fli gæseøti timp pentru ce e important pentru mine.
� Gæseøti foarte mult timp pentru prietenii tæi, pentru nevoile
tale emoflionale øi pentru a-fli manifesta compasiunea faflæ de alflii.
Øi eu am nevoie de dragoste, sæ øtii! Aflæ cæ nu sunt cæpcæun!
Avem nevoie sæ stæm de vorbæ, sæ ne ascultæm, sæ ne auzim unul
pe altul øi sæ fim dispuøi sæ ne schimbæm.
� Dragæ, lasæ-mæ te rog sæ cheltuiesc niøte bani – o sumæ oarecare
– færæ cicæleli sau învinovæfliri. fiii aøa de strâns portofelul, de am
impresia cæ o ajungem lipiflii pæmântului dacæ o sæ cumpær cine
øtie ce lucru minor. Crede-mæ, în felul æsta o sæ simt cæ mæ iubeøti.
� Dragostea mea, nu putem face ceva ce îmi place mie, chiar dacæ
flie nu-fli place? Eu fac întotdeauna ce-fli place flie ca sæ te fac fericit.

Devenind irezistibili
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Uneori ar fi tare plæcut sæ facem øi invers. M-aø simfli iubitæ dacæ
ai face acest sacrificiu pentru mine.

Deprinderea inimii sæ înfleleagæ
E important sæ înflelegem ce doreøte partenerul de viaflæ. Ce anume

îfli transmite flie “Te iubesc” s-ar putea sæ nu atingæ o coardæ armonioasæ
în partenerul tæu. Cuplurile se confruntæ deseori cu frustræri pentru cæ
soflul încearcæ sæ facæ pentru soflie ceea ce el ar vrea ca soflia sæ facæ
pentru el. Iar soflia încearcæ sæ facæ pentru soflul ei ceea ce ea øi-ar dori
ca el sæ facæ pentru ea. Motivaflia parflialæ este aceea cæ bærbaflii øi femeile
funcflioneazæ diferit. Au nevoi emoflionale fundamentale diferite øi nu
e ceva firesc sæ øtim automat cum anume diferæ acestea.

De aceea, Dumnezeu ne spune sæ ne “plecæm inima la pricepere”.9

El doreøte sæ ne înflelegem unul pe altul. Ne-a creat în mod diferit –
nu ca sæ genereze conflicte, ci astfel ca soflii øi sofliile sæ se poatæ completa
unul pe altul øi ca, împreunæ, sæ poatæ fi mai mult decât ar putea fi
oricare dintre ei, separat.

În Efeseni 5:33, Pavel a rezumat nevoile diferite ale unui bærbat
øi ale unei femei: “Încolo, fiecare din voi sæ-øi iubeascæ nevasta ca pe
sine; øi nevasta sæ se teamæ de [sæ-l respecte pe] bærbat.”

Femeile au o dorinflæ imensæ de a fi iubite – necondiflionat – aøa cum
sunt. Ele vor sæ fie apreciate øi înflelese. În acelaøi fel, bærbaflii au o nevoie
profundæ de a fi respectafli – necondiflionat – aøa cum sunt. Vor sæ fie
admirafli, vor sæ fie luafli ca exemplu øi vor ca alflii sæ aibæ încredere în ei.

Când un sofl îøi iubeøte soflia, ea este motivatæ sæ-l respecte. Când
o soflie îøi respectæ soflul, el este motivat sæ o iubeascæ. Acest ciclu al
satisfacerii nevoilor fundamentale ale celuilalt genereazæ satisfacflie øi
energie în cel în cauzæ. De fapt, e ceva extraordinar! Tot aurul din
Alaska nu valoreazæ cât o asemenea cæsnicie.

Dar, când un sofl nu se comportæ în aøa fel încât sæ-i transmitæ
sofliei iubire, aceasta tinde sæ reacflioneze prin lipsæ de respect faflæ de
el. Iar când ea nu aratæ respect, soflul tinde sæ reacflioneze prin lipsæ de

9. Proverbe 2:2
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dragoste. Evident, intræ într-un cerc vicios de a reacfliona unul la
comportamentul celuilalt, færæ mæcar sæ înfleleagæ de ce. Dr. Emerson
Eggerich numeøte acest fenomen “ciclul nebuniei”, care poate avea
efecte devastatoare – înstræinând doi oameni care suferæ øi
îndepærtându-i unul de altul tot mai mult øi tot mai mult. Stan øi
Susan erau un caz clasic de acest gen – deøi într-un anumit sens dus la
extremæ. Dar pe mæsuræ ce au învæflat sæ fie în contact strâns cu
Dumnezeu pentru a cæpæta înflelepciune, putere øi îndrumare øi pe
mæsuræ ce au înfleles nevoile imense ale inimii celuilalt, ei au pus capæt
ciclului nebuniei øi au intrat într-un ciclu al alipirii inimilor lor într-o
autenticæ relaflie øi cælduræ.

La voi cum stau lucrurile? Væ asemænafli mai mult cu J. D. øi
Alecia sau mai mult cu Stan øi Susan? Programul de nouæzeci de zile
væ va ajuta garantat sæ reparafli ce s-a stricat øi sæ pæstrafli ce a ræmas
neatins. Cel mai bine funcflioneazæ dacæ ambii sofli îl adoptæ, dar sæ nu
væ læsafli prinøi în capcana în care cad mulfli dintre cei pe care îi întâlnesc:
“Când soflul meu începe sæ mæ iubeascæ, o sæ adopt øi eu programul
æsta”; “Când soflia începe sæ mæ respecte, o sæ mæ mai gândesc.” Foarte
multe cupluri stagneazæ, aøteptând ca celælalt sæ facæ primul pas. De ce
sæ nu fii chiar tu primul care face acest pas astæzi øi care gustæ primul
roadele?

Pe pagina urmætoare, sunt rezumate simplu cele douæ principii øi
vi se oferæ spaflii ca sæ completafli cu detaliile personale øi sæ semnafli
angajamentul. Putefli sæ væ scriefli propriile angajamente pe baza a aceea
ce Dumnezeu i-a transmis inimii voastre în timp ce afli meditat la
principiile acestea. Indiferent de modul în care hotærâfli sæ adoptafli
acest program, nu amânafli! Luafli-væ chiar astæzi acest angajament!

Dacæ atât tu, cât øi soflul sau soflia ta completafli fiøa øi væ hotærâfli
sæ adoptafli acest program împreunæ, vefli porni într-o cælætorie care
garantat væ va oferi o pregustare a raiului pe pæmânt. Dacæ soflul sau
soflia ta nu doreøte, nu poate sau, din alte motive, nu s-a implicat activ,
nu læsa ca acest lucru sæ te opreascæ! Mergi singur înainte! Îndræzneøte
sæ devii irezistibil! Ca øi Stan øi Susan, nu vei regreta!

Devenind irezistibili
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Întrebæri de studiu pentru capitolul 3

1. Soflul sau soflia ta ar spune cæ ocupæ primul, al doilea, al treilea, al
    patrulea loc – sau mai puflin – pe lista ta cu prioritæfli în viafla de zi cu
   zi?
2. Øtifli care sunt lucrurile care îi transmit partenerului de viaflæ cuvintele:
    “Te iubesc!”?
3. Stafli puflin øi gândifli-væ la perioada prieteniei. Ce anume væ fæcea
    irezistibili unul pentru celælalt?
4. Suntefli dispuøi sæ væ întoarcefli øi sæ væ revitalizafli cæsnicia?
5. Credefli cæ procesul în douæ etape descris în acest capitol va funcfliona
    în cazul vostru? Dacæ nu, de ce nu?
6. Suntefli pregætifli sæ semnafli angajamentul de nouæzeci de zile?
7. Va putea Dumnezeu sæ væ spunæ în Ziua Judecæflii: “Bine, sofl bun øi
    credincios!” sau “Bine, soflie bunæ øi credincioasæ”?
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Angajamentul de nouæzeci de zile

1. Voi învæfla sæ ascult øi sæ acflionez în funcflie de ceea ce-mi
øopteøte Dumnezeu, conform principiilor Sale.

2. Voi afla ce anume îi transmite soflului sau sofliei mele mesajul:
“Te iubesc!” øi voi face zilnic acele lucruri.

Trei lucruri pe care soflul meu le-ar putea face pentru a-mi
transmite “Te iubesc!” sunt:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Trei lucruri pe care soflia mea le-ar putea face pentru a-mi
transmite “Te iubesc!” sunt:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Semnætura soflului: _______________________________
Data: _________________

Semnætura sofliei: ________________________________
Data: _________________

Devenind irezistibili
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CAPITOLUL 4

În centrul atenfliei - ea

“Bærbaflilor, purtafli-væ… cu înflelepciune cu nevestele voastre, dând
cinste femeii… ca unele care vor moøteni împreunæ cu voi harul vieflii,

ca sæ nu fie împiedicate rugæciunile voastre.”
                                                                                    – 1 Petru 3:7

[Notæ: Acest capitol este scris special pentru sofli, dar poate fi citit
øi de soflii!]

“Pur øi simplu nu înfleleg, Jim!” Fafla lui Bill era roøie, iar pumnii
øi-i strângea øi îi desfæcea în timp ce ieøeam din bisericæ øi am continuat
sæ mergem pe trotuar. “Sunt un avocat de succes øi aduc mulfli bani
acasæ. I-am construit o casæ nouæ øi frumoasæ în unul dintre cele mai
frumoase cartiere din oraø. Øi-a putut alege mobila øi o maøinæ sport
nou-nouflæ. Îi dau tot ce-øi doreøte!” a continuat Bill, lovind cu piciorul
o piatræ în øanfl, în semn de frustrare, apoi s-a oprit øi s-a întors spre
mine. Era la vârsta de mijloc, având o faflæ bronzatæ, cu træsæturi deosebit
de fine øi o flinutæ fizicæ viguroasæ, lucru evident chiar øi pe sub cæmaøæ.

“Am fæcut tot posibilul sæ menflin standarde creøtine înalte în
familie. Am ajutat-o sæ-øi creascæ copiii, în ciuda chinului prin care
am trecut din cauza lor. Am funcflie în bisericæ øi toatæ lumea mæ ia ca
exemplu – toatæ lumea, numai ea nu. E rece øi distantæ cu mine de
multæ vreme, dar eu am fæcut tot posibilul sæ fiu un sofl bun. De asta
sunt sigur!

Nu înfleleg ce vede la Frank. E slinos, gras øi puturos. E casier la
magazinul acela de electrocasnice de pe colflul dintre Strada Fifth øi
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Everett, unde mænâncæ gogoøi øi hot-dog toatæ ziua. Din când în când,
începe sæ închidæ øi sæ deschisæ sertarul de la casa de marcat, în semn
cæ face exercifliu fizic. A, øi l-am væzut în maøinæ zilele trecute în timp
ce îmi umpleam rezervorul. Are o dubæ Oldsmobile, din anii ’80, care
lasæ un nor de fum în urmæ. Nu l-am væzut îmbræcat în nimic altceva
în afaræ de pulovere øi un tricou vechi. Øi totuøi, Barbara îmi spune cæ
e îndrægostitæ de el. Auzi, îndrægostitæ de el. Când mæ are pe mine.
Pur øi simplu, nu pricep, Jim.

Øtiu cæ noi, creøtinii, ar trebui sæ iertæm øi bla bla, dar uneori stau
øi mæ gândesc ce mi-ar plæcea sæ-i fac æluia, dacæ l-aø întâlni pe o alee
dosnicæ într-o noapte. Ce-o fi în capul Barbarei? De ce m-ar înøela cu
un bærbat ca æla? Încearcæ sæ mæ jigneascæ? Sæ mæ facæ de râs? Pur øi
simplu, nu înfleleg, Jim!”

Bill øi-a încleøtat din nou pumnii øi a ræsuflat zgomotos în semn
de supærare. Era nervos, asta e sigur – øi contrariat. Dar dincolo de
dilemele lui, i-am simflit rana – rana profundæ a trædærii. Cum mi s-au
putut întâmpla tocmai mie toate astea?

Ne-am întors spre bisericæ. Nu am putut decât sæ-l compætimesc
pe Bill – øtiind valul puternic de træiri care m-ar sufoca în cazul în care
Sally ar face ce fæcea Barbara. M-au inundat amintiri din prima perioadæ
a cæsætoriei noastre. Fæcusem øi eu unele dintre greøelile pe care credeam
cæ le comite øi Bill. Avusesem succes în afaceri, îi oferisem lui Sally tot
confortul øi chiar câteva extravaganfle. Dar pierdusem din vedere ceea
ce simfleam cæ øi Bill pierduse.

Pentru moment, îøi terminase pledoaria øi luase o pauzæ, aøa cæ
am intervenit: “Bill, nu am avantajul de a fi prezentæ øi Barbara øi a-i
da ocazia sæ-øi prezinte punctul de vedere øi, cu toatæ corectitudinea
faflæ de tine, chiar trebuie sæ aud øi versiunea ei pentru a-fli putea da un
sfat autentic. Totuøi, din moment ce ea nu e aici, dæ-mi voie sæ te
întreb: Cum ar suna varianta Barbarei în ceea ce priveøte cæsnicia
voastræ? De ce o intereseazæ acest Frank?”

Bill s-a uitat la mine pierdut. “Jim, sincer, nu øtiu. N-am… cred
cæ… n-am încercat niciodatæ sæ aflu. De ce nu o întrebi pe ea?”

În centrul atenfliei – ea
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Cealaltæ versiune
Deja ne apropiam de bisericæ, iar Bill a arætat cu degetul undeva

în partea opusæ a parcærii: “Uite-o chiar acolo!” Privind în direcflia
arætatæ de el, am væzut intrând în parcare un drægælaø Mustang roøu.
Bill s-a îndreptat spre bisericæ, iar eu am mers spre Barbara. Am ajuns
la ea tocmai când se dædea jos din maøinæ. Când m-a væzut, a luat o
atitudine deranjatæ.

“Barbara, aø putea vorbi cu tine doar câteva minute?”
“Uite ce e, Jim, øtiu ce vrei sæ-mi spui øi ræspunsul meu este ‘nu’.

Nu mæ înflelegi, iar eu n-am nevoie de încæ un bærbat sfânt care sæ vinæ
øi sæ-mi spunæ ce sæ fac.”

“Barbara, înfleleg ce simfli, dar nu sunt aici sæ-fli forflez mâna sæ
devii o soflie model. Am vorbit cu Bill øi l-am întrebat care ar fi motivele
pentru care faci ceea ce faci. El a zis sæ te întreb pe tine. Bill mi-a cerut un
sfat pentru el, dar eu nu-i pot da un sfat corect færæ sæ înfleleg øi varianta
ta. Tot ceea ce vreau de la tine este sæ-mi spui care este viziunea ta.”

Barbara mi-a analizat atent fafla. Ochii ei cæprui închis exprimau
mai mult durere decât furie. Simfleam o inimæ caldæ sub exteriorul ei
înflepat.

“Bine, dar dacæ începi sæ mæ presezi, conversaflia noastræ a luat
sfârøit.”

“De acord. Hai sæ ne plimbæm pe trotuar, pentru puflinæ
intimitate!”

Ne-am îndreptat în aceeaøi direcflie în care mersesem cu Bill, iar
Barbara a început sæ-mi povesteascæ de ce îl considera pe Frank atât de
irezistibil. Era conøtientæ cæ nu va fi fericitæ cu el pe termen lung, dar
în prezent simflea un gol imens. Când mi-a dat mai multe detalii, mi-a
confirmat ceea ce mæ aøteptam.

Înapoi la Bill
“Bill”, l-am strigat eu dupæ conversaflia cu Barbara, “înfleleg

punctul tæu de vedere, dar adeværul e cæ funcflionarul æla de magazin
are un avantaj pe care tu nu îl ai.”
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Neîncrederea i se citea pe toatæ fafla. “Øi care ar putea fi avantajul
æla, Jim?”

“Înflelege cum sæ deschidæ inima sofliei tale – pe când tu, nu!”
“Cum adicæ ‘sæ-i deschidæ inima’?”
“Ce vreau sæ spun este cæ tu nu ai reuøit sæ-i oferi siguranflæ

emoflionalæ Barbarei. Te-ai descurcat foarte bine cu siguranfla financiaræ
– nu contest asta – dar trebuie sæ înflelegi cæ o femeie are nevoie de
siguranflæ emoflionalæ mai mult decât de siguranflæ financiaræ. Celælalt
bærbat, care pare un nimeni pe lângæ tine, øtie cum sæ-i transmitæ faptul
cæ o înflelege, o apreciazæ øi e pe aceeaøi lungime de undæ cu ea.

Acum, eu nu scuz în niciun fel ce face Barbara, dar legætura
sufleteascæ pe care i-o oferæ acest bærbat o atrage atât de mult, încât e
dispusæ sæ riøte totul – securitatea financiaræ, reputaflia øi, da, chiar øi
mântuirea veønicæ.”

Bill s-a uitat la mine ca øi când l-aø fi depæøit la joc cu douæ puncte.
“Vrei sæ-mi spui, Jim, cæ eu sunt o parte din problemæ?”

“Îfli spun cæ tu deflii soluflia pentru problemæ. Dacæ ai iubi-o pe
Barbara cu o dragoste principialæ, intenflionatæ, cu care Hristos Îøi
iubeøte copiii, ea nu s-ar simfli atrasæ de Frank.”

Lui Bill nu-i venea sæ-øi creadæ urechilor. “Hai, Jim, cæ doar nu
vorbeøti serios!”

“Ba vorbesc foarte serios. Majoritatea bærbaflilor cu care stau de
vorbæ îøi neagæ rolul în problemele maritale. Ei îøi væd sofliile ca fiind
problema. Cred cæ, dacæ soflia lor n-ar fi aøa sentimentalæ øi s-ar aduna
puflin, totul ar fi bine. Dar Dumnezeu øtie cæ noi, bærbaflii, tindem sæ
fim orbi la defectele noastre de caracter øi uneori le foloseøte pe sofliile
noastre ca sæ ne atragæ atenflia în acele domenii în care are sæ ne spunæ
ceva.

Îfli vine în minte ceva ce Dumnezeu ar vrea sæ dezvolte în noi øi
care sæ fie mai important decât sæ ne iubim sofliile aøa cum Hristos
iubeøte biserica? Gândeøte-te! Dacæ nu øtim cum sæ ne apreciem øi sæ
avem grijæ de miresele noastre, aøa cum ar face Hristos, øtim cu adeværat
cum sæ avem grijæ de mireasa lui Hristos – biserica? Atât de mulfli

În centrul atenfliei – ea
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bærbafli pe care îi cunosc sunt foarte zeloøi în ceea ce priveøte îndatoririle
de la bisericæ øi evanghelizarea, în timp ce propriile soflii tânjesc dupæ
cât de puflinæ afecfliune. Aceøti bærbafli au o atitudine de dezvinovæflire
– un imens punct mort – care îi împiedicæ sæ-øi manifeste adeværata
responsabilitate faflæ de Dumnezeu øi faflæ de propriile soflii – iar sofliile
nu pot compensa acest lucru doar zâmbind drægæstos øi prefæcându-se
cæ totul merge bine.”

 Bill asculta – asculta chiar cu mare atenflie – øi mi-a fæcut semn
sæ continui.

“Dacæ învefli sæ filtrezi prin Dumnezeu tot ceea ce gândeøti, spui
øi faci, pofli rupe acest ciclu al nebuniei în care tu øi Barbara suntefli în
prezent. Lipsa ta de dragoste îi alimenteazæ ei lipsa de respect faflæ de
tine, care îfli alimenteazæ flie lipsa de dragoste faflæ de ea – øi tot aøa øi
tot aøa. Tu pofli întrerupe aceastæ spiralæ descendentæ, oferindu-I lui
Dumnezeu acces deplin la propria ta persoanæ – la gândurile,
motivafliile, sentimentele øi obiectivele tale – dupæ care sæ o iubeøti
intenflionat pe Barbara færæ sæ caufli sæ ai ceva de câøtigat din asta.”

Bill a fæcut o faflæ ciudatæ. “Ce vrei sæ spui prin ‘nimic de câøtigat
din asta’? Nu a creat-o Dumnezeu sæ fie ‘ajutorul meu potrivit’? Nu se
înflelege de la sine cæ ea trebuie sæ-mi fie alæturi? Nu æsta este rolul ei
dat de Dumnezeu?”

“Ai dreptate, Dumnezeu a creat femeia pentru a fi un ajutor pentru
sofl, dar mare parte dintre noi, bærbaflii, am distorsionat grosolan ce
înseamnæ acest lucru. Noi am fæcut sæ însemne cæ noi suntem øefii –
prin urmare nevoile øi dorinflele noastre sunt pe primul plan, în timp
ce nevoile sofliilor noastre sunt pe locul al doilea sau, de mult prea
multe ori, opflionale.

Modelul nostru este Hristos. fii-L pofli imagina pe Hristos intrând
într-un oraø øi analizând minuflios toate femeile? Le-ar aprecia El în
funcflie de care are cel mai frumos pær, cea mai dræguflæ faflæ sau cel mai
sexy corp? fii-L pofli imagina intrând în casa lui Lazær, trântindu-se pe
canapea, întinzându-Se dupæ telecomandæ øi urlând: ‘De ce nu e masa
gata încæ? Ce-ai fæcut toatæ ziua?’”



71

“Bineînfleles cæ nu!” a ræspuns Bill. “El a venit sæ slujeascæ – nu sæ
exploateze. Dar, Jim, sæ øtii cæ eu o slujesc pe soflia mea. Mæ duc zilnic
la serviciu, plætesc facturile øi tund gazonul.”

“Da, aøa faci, øi e de apreciat. Dar e foarte simplu sæ facem niøte
simple gesturi, færæ nicio tragere de inimæ – øi dupæ aceea ne mai øi
supæræm când nu avem profit de pe urma investifliei fæcute!” Bill încæ
nu era prea convins, dar eu am continuat: “Pentru un bærbat, a urma
exemplul lui Hristos înseamnæ sæ intre în casæ ca un salvator, iar nevoile
reale ale sofliei lui sæ devinæ principala lui preocupare – nu a doua sau
opflionalæ. Soflia lui împoværatæ poate veni la el ca sæ gæseascæ odihnæ,
putere, înflelegere, pentru cæ el este acolo ca sæ aibæ grijæ de ea – punct.
Interesant e cæ sofliile consideræ cæ acest tip de sofl este de-a dreptul
irezistibil!”

“Serios, Jim? Asta vrea øi Barbara?” Bill era încæ nedumerit.
“Hai sæ o iau pe altæ parte. Gândeøte-te la Isus øi la femeia de la

fântânæ. Ea era o femeie vai de capul ei, pe care lumea o considera un
gunoi. Dar El a væzut-o prin cu totul alfli ochi – ochii iubirii
transformatoare –  øi S-a adresat celei mai profunde nevoi a ei. I-a
înfleles inima. A îndrægit-o aøa cum era – nu aøa cum ar fi putut sæ o
transforme. Iar inima ei s-a deschis în fafla Lui. Ea L-a servit cu plæcere.
Simflea cæ nu poate face suficient de mult pentru El.

Aøa a conceput Dumnezeu øi relaflia dintre tine øi Barbara. Când
ea simte cæ tu o înflelegi, cæ o apreciezi øi flii la ea pentru ceea ce este ea,
nu pentru ceea ce face pentru tine, cel mai probabil cæ va deveni un
ajutor mult mai bun pentru tine decât ai visat tu vreodatæ. Va avea pe
suflet sæ te slujeascæ øi sæ-fli ræspundæ în acelaøi mod.”

Bill nu e unicul
Bill nu se deosebeøte de majoritatea bærbaflilor. El are intenflii

bune, crede cæ e un sofl bun øi e sincer derutat de reacflia Barbarei –
sau, mai bine aø spune, de lipsa ei de reacflie – faflæ de el. Problema lui
Bill este o problemæ comunæ majoritæflii bærbaflilor cu care stau de
vorbæ: nu-øi înfleleg sofliile.

În centrul atenfliei – ea
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Femeile sunt flinta multor glume ale bærbaflilor, care le væd ca
misterioase, de nepætruns øi imposibil de înfleles. Dar în perioada în
care îøi curteazæ viitoarele soflii nu væd lucrurile la fel, ci abia dupæ ce
cocktailul dragostei se terminæ øi se instaleazæ viafla realæ apare o
cræpæturæ în sensibilitatea reciprocæ. De obicei, soflia sesizeazæ imediat.
Deseori, soflul nu. Iar cræpætura începe sæ se adânceascæ pânæ când, de
mult prea multe ori, devine o præpastie.

De aceea Petru i-a îndemnat pe bærbafli sæ træiascæ cu sofliile lor
într-un mod plin de înflelegere. Cu alte cuvinte, sæ fie sensibili la sufletul
sofliei. Sæ nu o dai la o parte pentru cæ gândeøte diferit de tine. Când
caufli sæ-fli înflelegi soflia, o sæ fii în stare sæ-i satisfaci cea mai mare
nevoie pe care ea o are – adicæ de dragoste. Devenind “grabnic la
ascultare [øi] încet la vorbire” pofli crea un pod peste præpastie.

Unul dintre cele mai uluitoare progrese în cadrul cæsniciei mele a
fost momentul în care mi-am dat seama cæ Sally este diferitæ de Jim. A
fost ca øi când cineva ar fi aprins lumina, iar eu aø fi spus: ‘Aha, acum
væd.” Când eram prieten cu Sally, îmi plæcea faptul cæ era altfel decât
mine. Aræta altfel, mirosea altfel øi vorbea altfel. Dupæ ce ne-am
cæsætorit, nu-mi puteam da seama ce nu e bine la ea. De ce nu gândea
ca mine? Când am înfleles, într-un final, cæ Dumnezeu o crease pe ea
diferit cu un motiv, am început sæ o prefluiesc în loc sæ încerc sæ o
remodelez. Când s-a simflit prefluitæ, s-a deschis înaintea mea ca un
trandafir parfumat.

De-a lungul anilor, am aflat de la Sally – øi de la multe alte femei
pe care noi le-am consiliat în cadrul activitæflii noastre – cinci
domenii-cheie care îi transmit dragoste unei soflii. Iatæ-le: afecfliunea,
respectul, transparenfla, înflelegerea øi angajamentul.

Cinci chei spre inima sofliei tale
1. Afecfliunea. E greu de înfleles pentru mulfli bærbafli cât de

importantæ este afecfliunea pentru o femeie; în schimb, pentru femei,
este ceea ce sudeazæ relaflia. Færæ ea, totul se face bucæfli. Afecfliunea
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autenticæ, altruistæ este sinonimæ cu siguranfla, apropierea, protecflia,
confortul øi aprobarea. Ea transmite mesaje importante:

� “Sunt alæturi de tine øi reprezinfli prioritatea mea.”
� “O sæ am grijæ de tine øi te voi ocroti.”
� “Vreau sæ te înfleleg.”
� “Mæ preocupæ ceea ce te preocupæ øi pe tine øi sunt aici ca sæ te
ajut sæ faci faflæ tuturor provocærilor.”
� “Sunt mândru de tine.”

Nu pofli ajunge niciodatæ sæ supraestimezi valoarea pe care aceste
afirmaflii o au pentru o femeie. Pentru o soflie tipicæ, nu pofli exagera în
aceste aspecte. Dacæ soflia ta este ca majoritatea sofliilor, securitatea
emoflionalæ pe care i-o creezi prin manifestarea afecfliunii înseamnæ
pentru ea mai mult decât securitatea financiaræ.

Într-un studiu realizat de Jeff øi Shaunti Feldhahn, pentru cartea
lor For Men Only (Exclusiv pentru bærbafli), ei le-au pus femeilor
urmætoarea întrebare: Dacæ afli avea de ales, afli prefera greutæfli
financiare sau greutæfli cauzate de nesiguranfla sau lipsa de apropiere în
relaflia cu soflul? Øapte din zece femei cæsætorite au spus cæ ar prefera sæ
suporte greutæfli financiare decât sæ se lupte cu nesiguranfla emoflionalæ
în cadrul relafliei.

E greu pentru majoritatea bærbaflilor sæ ne împæcæm cu aceastæ
realitate. Asemenea lui Bill, cei mai mulfli dintre noi credem cu adeværat
cæ le oferim siguranflæ sofliilor noastre muncind din greu pentru a avea
financiar grijæ de ele. Simflim cæ se aøteaptæ lucruri imposibile de la noi
– sæ muncim suficient de mult øi de greu ca sæ asiguræm un stil de viaflæ
satisfæcætor, dar în acelaøi timp sæ fim acasæ la ora øase în fiecare searæ
pentru a fi cu familia. Faptul de a manifesta afecfliune faflæ de sofliile
noastre ni se pare deseori încæ un lucru adæugat pe lista noastræ de
obligaflii, øi nici mæcar nu øtim de unde sæ începem.

Øi mai mult decât atât, majoritatea bærbaflilor væd afecfliunea ca
un act preliminar, care conduce la principalul eveniment: intimitatea
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sexualæ. În modul lor practic de gândire, bærbaflii îøi imagineazæ cæ ar
putea trece peste introducere, direct la evenimentul principal – apoi se
întreabæ de ce sofliile lor par reci. Dar femeile au nevoie de afecfliune
de dragul afecfliunii – nu doar ca preludiu pentru sex.

Barbara fusese profund rænitæ de Bill în acest aspect. Eforturile
lui de a-øi manifesta afecfliunea erau privite cu mare suspiciune din
partea ei, pentru cæ simflea cæ el nu vrea decât “chestia aia”. L-am
încurajat pe Bill sæ facæ distincflie între afecfliune øi sex øi sæ fie dispus
sæ o iubeascæ pentru ceea ce este ea – færæ sæ caute nicio ræsplatæ.

Mulfli bærbafli nu au fost învæflafli cum sæ facæ acest lucru øi se
întreabæ cum sæ înceapæ. Iatæ câteva idei. La început, poate pærea ciudat,
pentru cæ deprinzi un obicei nou, dar cu timpul, va deveni ceva natural
– aøa cæ nu renunfla!

� Spune-i des cæ o iubeøti – verbal øi cu bileflele sau mesaje.
� Surprinde-i privirea într-o încæpere aglomeratæ øi priveøte-o în
aøa fel, încât sæ înfleleagæ: “Eøti deosebitæ în ochii mei! Nimeni de
aici nu este mai important decât tine!”
� Sun-o pe parcursul zilei doar ca sæ vezi ce face.
� Oferæ-i ocazional flori.
� Nu uita evenimente importante (zile de naøtere, aniversæri øi
særbætori) øi oferæ cadouri simple øi/sau felicitæri cu un text semnificativ.
� Comunicæ-i planurile øi programul pe care îl ai, ca sæ øtie la ce
sæ se aøtepte. De exemplu, sun-o de la serviciu øi spune-i când o
sæ ajungi acasæ – øi fline-te de cuvânt.
� Discutæ cu ea. Întreab-o ce a fæcut în ziua respectivæ øi apoi
uitæ-te în ochii ei øi ascult-o ce îfli povesteøte. Povesteøte-i øi tu ce
ai fæcut.
� Fii deschis la discufliile pe orice subiect.
� Include-o în planurile tale de petrecere a timpului liber.
� Fæ-o sæ înfleleagæ cæ îfli place compania ei øi o vrei prin preajmæ.
� Implicæ-te în activitæfli care îi plac ei – chiar dacæ flie nu-fli plac.
� Ajut-o la lucruri de genul, spælatul vaselor sau îmbæiatul copiilor.
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� Atinge-o cu blândefle, færæ conotaflii sexuale – fline-o de mânæ,
îmbræfliøeaz-o, atinge-o atent când eøti lângæ ea, særut-o când pleci
la serviciu øi când te întorci acasæ.

Dacæ eøti ca majoritatea bærbaflilor, care au pus afecfliunea faflæ de
sofliile lor undeva într-un colfl de suflet, îfli recomand sæ-fli invifli soflia
la o plimbare øi sæ-i explici cæ o iubeøti profund, dar cæ nu ai øtiut cum
sæ exprimi acest lucru. Spune-i cæ vrei sæ învefli sæ faci acest lucru, øi
orice îfli spune ea pentru a te ajuta va fi bine-venit. Dæ-i de înfleles cæ
nu caufli o recompensæ pentru aceste gesturi. Vrei sæ o iubeøti pentru
ceea ce este ea – færæ sæ ai ceva de câøtigat în schimb. Dacæ eøti suficient
de curajos, roag-o sæ punæ exemplele de mai sus în ordinea în care îi
ating inima cel mai mult. Øi, mai presus de orice, roagæ-L pe Dumnezeu
sæ-fli arate, prin Duhul Sæu cel Sfânt, când se iveøte o ocazie propice
pentru a-fli demonstra afecfliunea faflæ de soflia ta.

2. Respectul. Dacæ afecfliunea este cimentul unei relaflii, atunci
respectul este una dintre cæræmizi. O respecfli pe soflia ta atunci când o
apreciezi mai mult decât pe tofli ceilalfli oameni – øi asta include deciziile
pe care le iei în domeniul vizual. Acesta este cælcâiul lui Achile pentru
mulfli bærbafli. Ei gustæ fructul oprit oferit chiar de diavol. Diavolul îfli
creeazæ în minte imaginea a ceva ce nu este al tæu øi îfli øopteøte, o, ce
convingætor: “De asta ai tu nevoie! O sæ-fli satisfacæ toate dorinflele!”
Dar dupæ ce muøti, descoperi cæ nu îfli oferæ ceea ce te-ai aøteptat – øi
în felul acesta te ademeneøte sæ mai iei o îmbucæturæ øi încæ una øi tot
aøa. Speri întotdeauna cæ vei gæsi satisfacflia, dar nu o primeøti niciodatæ.

Træim într-o lume saturatæ de sex øi peste tot pe unde ne ducem
dæm peste imagini cu femei atractive din punct de vedere fizic,
îmbræcate (sau mai degrabæ dezbræcate) în mod ostentativ – atât în
viafla realæ, cât øi în media. Din cauza modului în care sunt construifli
bærbaflii, suntem natural atraøi de aceste imagini, iar diavolul ne oferæ
fructul lui mortal: “E o frumusefle færæ pereche! Asta e femeie adeværatæ!
Ai fi mai fericit dacæ ai putea-o avea. Lasæ-fli mintea sæ o mângâie
puflin!” Când le permifli acestor feluri de gânduri sæ-fli pætrundæ mintea
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øi te duci acasæ, iar soflia ta a avut o zi grea øi nu aratæ cel mai bine, nu
miroase cel mai proaspæt øi nu vorbeøte cel mai dulce – ghici reacflie?
Creierul tæu zice: “Îhhhh!”

Când vine seara, iar tu vrei sæ faci dragoste, urmæreøti sæ te satisfaci
pe tine, în loc sæ ai parte de o unire cu soflia ta. O femeie poate sesiza
aceste lucruri imediat øi o loveøte în punctul esenflial - mai ales dacæ
deja are îndoieli cu privire la feminitatea ei. Sofliile îøi doresc din tot
sufletul sæ øtie cæ nu sunt în nicio competiflie - cæ sunt apreciate pentru
ceea ce sunt în ochii lui Dumnezeu øi nu comparate cu ultimul
fotomodel din Cosmopolitan.

În timp ce-i prezentam toate acestea, Bill a început sæ se agite:
“Dar Jim, Barbara a fost odatæ foarte atractivæ. Când am luat-o de
nevastæ, era slabæ øi cochetæ. Acum nu e decât durdulie øi ridatæ. Ca sæ
fiu foarte sincer, nici nu-mi place sæ mæ uit la ea.”

“Bill, hai sæ-fli spun cum o væd pe soflia ta. Nu o væd grasæ sau
slabæ, îmbræcatæ sau dezbræcatæ. Eu îi væd inima. Are o inimæ blândæ,
care tânjeøte sæ fie iubitæ øi apreciatæ. Am observat ceva azi-dimineaflæ
în timp ce predicam. fii-i aduci aminte pe cei doi copii care au început
sæ plângæ?”

“Da, acea femeie are doi gemeni øi nu poate stæpâni nici pe unul
dintre ei – daræmite pe amândoi odatæ.”

“Ei, probabil cæ de unde stæteai, nu ai observat cæ cineva s-a dus
sæ o ajute sæ-øi liniøteascæ bæieflii. Øtii cine a fost?”

“Probabil Barbara. Ei îi plac copiii mici øi se poartæ frumos cu ei.
Îi place sæ le ajute pe alte mæmici când sunt depæøite de situaflie.”

“Ai dreptate. Babara a fost. În acel moment, nu am øtiut de
problemele pe care le avefli voi doi, dar îmi aduc aminte cæ mi-am zis
în gând: Femeia asta are o inimæ cæreia îi place sæ slujeascæ. Am gæsit
ceva de apreciat la Barbara chiar dinainte de a o cunoaøte. Cu siguranflæ
cæ, în calitate de sofl al ei, pofli gæsi øi altele.”

Mulfli bærbafli consideræ cæ aceasta este o misiune dificilæ, fiindcæ
de multæ vreme mintea lor a fost programatæ sæ se îndrepte în altæ
direcflie. Dar mintea poate fi schimbatæ. Soluflia este o luptæ a credinflei
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pentru ca toate gândurile sæ fie luate prizoniere de Hristos – inclusiv
cele de comparare a sofliei cu alte femei. Trebuie sæ închidem cât mai
multe cæi de ispitæ cu putinflæ øi apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, sæ
concepem o ieøire de urgenflæ, astfel încât sæ øtim ce e de fæcut când
acele imagini ni se perindæ prin minte.

În cazul meu, viafla la flaræ e un mare avantaj. Pot ieøi din casæ
când vreau øi sæ mæ uit în orice direcflie vreau, færæ sæ existe ceva asupra
cæruia ochii mei sæ nu poatæ zæbovi. Nu am televizor øi ard toate
materialele nesolicitate care vin prin poøtæ. În felul acesta sunt închise
o mulflime de portifle pentru fructul diavolului. Dar trebuie sæ merg în
oraø, iar eu øi Sally cælætorim mult. Nu pot întotdeauna sæ evit reclamele,
revistele de la benzinærii øi din supermarketuri sau decolteurile adânci
ale casierelor de douæzeci de ani. În aceste situaflii este foarte utilæ ieøirea
mea de urgenflæ. Dumnezeu m-a ajutat sæ o concep cu ani de zile în
urmæ, aøa cæ ceea ce înainte a fost o mæsuræ de disciplinæ pentru mine,
acum a devenit ceva natural.

Când acele imagini îmi apar în fafla ochilor, în loc sæ le las sæ-mi
aducæ gânduri impure, mæ gândesc la Sally. Mæ gândesc la toate lucrurile
care îmi plac la ea øi ce comoaræ este ea pentru mine. Sigur, are aproape
øaizeci de ani øi unele detalii legate de ea nu sunt la fel de ferme øi fine
cum erau pe vremuri, dar eu nici mæcar nu le observ. Pentru mine, e
superbæ – chiar øi atunci când are bigudiuri în pær. Inima ei e aur
curat. Cu cât mæ gândesc mai mult la ea øi la ceea ce îndrægesc la ea, cu
atât mai neræbdætor sunt sæ o întâlnesc. Øi când o întâlnesc, sunt plin
de entuziasm – chiar dacæ a avut o zi grea. Ea øtie cæ nu concureazæ cu
nimeni øi cu nimic. O respect cu gândurile mele øi cu ochii mei. Øi
când ne unim în intimitate, avem parte de ce e mai frumos, pentru cæ
are inima mea, iar eu am inima ei.

3. Transparenfla. Când era prieten cu Barbara, Bill era în totalitate
deschis cu ea. Îi împærtæøea visurile lui, dorinflele cele mai arzætoare ale
inimii lui, temerile øi eøecurile lui. Vorbea de la inimæ la inimæ cu
Barbara. Deschiderea lor unul faflæ de celælalt era ceva ce puteau simfli
efectiv. Dar dupæ ce s-au cæsætorit øi diferenflele dintre ei au ieøit la
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ivealæ, Bill a încetat sæ se mai poarte la fel. Barbara încerca sæ se apropie
de el, spunându-i: “În ultima vreme ai fost cam tæcut. Ce te preocupæ?”

“Nimic”, îi ræspundea Bill.
Øtifli ceva? Bill nu e unic. Aproape fiecare sofl pe care l-am consiliat

a fæcut acelaøi lucru. Øi eu, la fel. Când eram prieten cu Sally, îmi
plæcea sæ stau de vorbæ cu ea despre planurile mele, visurile øi viafla
mea. Dupæ ce ne-am cæsætorit, øtirile øi sportul pæreau mult mai
interesante.

Privind în urmæ, cred cæ înfleleg øi de ce. În timpul perioadei de
prietenie, bærbatul cautæ femeia visurilor lui. A întâlnit aceastæ fiinflæ
minunatæ øi se întreabæ dacæ ea e aleasa. Cum se va raporta ea la el? O
sæ-l înfleleagæ, o sæ-l admire øi o sæ intre în visurile øi planurile lui? Va
fi el în stare sæ o cucereascæ? E o aventuræ antrenantæ!

Dupæ ce trage concluzia cæ visul lui a devenit realitate, bærbatul e
mulflumit. Nu mai simte nevoia sæ spunæ ce gândeøte øi sæ fie deschis.
El nu înflelege cæ deschiderea lui i-a comunicat femeii dragoste într-o
mæsuræ foarte mare øi cæ ea tânjeøte dupæ discufliile lui transparente.

Dacæ nu comunicæ sincer øi deschis cu soflia lui, soflul îi submineazæ
acesteia încrederea în el. Pentru a se simfli în siguranflæ, o soflie trebuie
sæ poatæ avea încredere cæ soflul ei îi oferæ informaflii reale despre trecutul,
prezentul øi viitorul lui. Ce a fæcut? Oare la ce se gândeøte chiar acum
sau ce face? Ce planuri are? Dacæ ea nu are încredere în semnalele pe
care el le transmite (sau dacæ el refuzæ sæ transmitæ vreun semnal), ea
nu are o bazæ solidæ pe care sæ construiascæ relaflia. În loc sæ se adapteze
la personalitatea lui, ea se simte întotdeauna în dezechilibru; în loc sæ
se dezvolte alæturi de el, ea se dezvoltæ departe de el.

Un sofl înflelept e sincer cu soflia lui cu privire la ce se întâmplæ în
mintea øi inima lui. Deøi filmele glorificæ bærbatul puternic øi tæcut,
acel bærbat care e transparent cu soflia lui se va bucura de admiraflia ei.
Transparenfla deschide inima ei øi o atrage în cercul lui închis. Ai putea
fi tentat sæ crezi cæ ea nu te va mai respecta, dacæ va øti care sunt
luptele tale, dar realitatea stæ exact invers. Când eøti deschis cu ea,
inima ei va fi atrasæ de tine.
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Când i-am explicat aceste lucruri lui Bill, el s-a uitat la mine
inexpresiv. “De unde sæ încep, Jim? Simt cæ sunt la ani-luminæ distanflæ
de Barbara. Cum pot închide præpastia formatæ între noi?”

“Pæi, ar fi bine sæ începi de unde am început eu cu Sally când
ne-am mutat la munte. Am pus deoparte în fiecare zi un timp special
pentru a sta de vorbæ cu ea. Nu conteazæ dacæ ai chef sau nu, opreøte
televizorul, lasæ ziarul, lasæ internetul sau orice altceva îfli consumæ
timpul liber øi fæ-te disponibil pentru ea. Scoate-o la plimbare pe stradæ
sau cu maøina sau stafli amândoi pe verandæ øi începe sæ te deschizi faflæ
de ea. Dumnezeu te va învæfla cum sæ fii din nou transparent cu ea.

Când am început sæ fac asta cu Sally, mi s-a pærut de-a dreptul
ciudat, dar pe mæsuræ ce îi împærtæøeam visurile mele, temerile,
planurile, eøecurile, bucuriile øi aspirafliile mele, ea a redevenit cea mai
bunæ prietenæ a mea. O încânta deschiderea mea. Îmi spunea cæ o face
sæ se simtæ ‘una’ cu mine. În loc sæ devenim din ce în ce mai
independenfli unul de celælalt, am început sæ ne apropiem. Crede-mæ,
meritæ sæ-fli investeøti în felul æsta efortul øi timpul!”

4. Înflelegerea. La scurt timp dupæ ce ne-am mutat la munte, Sally
a mea a avut o zi de-a dreptul cumplitæ. Când s-a fæcut searæ, pur øi
simplu a clacat. Strecurându-se încet din casæ, a dispærut în pædure.
Nu am observat cæ lipseøte, decât când am avut nevoie sæ o întreb
ceva.

“Bæiefli, øtifli cumva unde e mama?” i-am întrebat pe Matthew øi
pe Andrew, care erau cufundafli în ultimul lor proiect de sculptat în
lemn.

“Mmm, am væzut-o îndreptându-se în direcflia buturugii ei
preferate, acum puflinæ vreme în urmæ,” a ræspuns Andrew, ridicându-øi
privirea. “Øtii, aia unde se duce când e supæratæ. Nu aræta prea bine
dispusæ. Poate ar trebui sæ aøtepfli pânæ se calmeazæ.”

Acum aveam douæ motive sæ o gæsesc pe Sally, aøa cæ m-am
îndreptat în direcflia buturugii øi, bineînfleles, acolo era, cocoflatæ, cu
fafla ascunsæ între palme. În momentul în care m-a væzut, am observat
neliniøte pe chipul ei.
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“Draga mea, ce s-a întâmplat?”
Parcæ aø fi dat drumul la un robinet. Lacrimi au început sæ-i curgæ

cu repeziciune pe obraji, în timp ce îøi værsa necazurile. Am ascultat cu
mare atenflie øi am identificat ceea ce, dupæ pærerea mea, constituia
problema.

Dupæ ce øi-a terminat pledoaria despre faptul cæ cedase din nou
în fafla poftei de mâncare øi mi-a explicat cât de lipsitæ de control se
simflea, eram pregætit cu niøte sfaturi foarte utile – øi nu am ezitat sæ i
le dau. Dar în ciuda intenfliei mele sincere de a-i uøura supærarea, am
realizat fix opusul. În loc sæ i se opreascæ lacrimile øi sæ-mi mulflumeascæ
pentru cæ am fost cavalerul ei pe cal alb, lacrimile lui Sally curgeau øi
mai repede, iar cuvintele erau spuse printre suspine: “Eu…”, sughifl,
sughifl, “nu am nevoie…”, sughifl, sughifl, “sæ-mi spui…”, sughifl, sughifl,
“ce sæ fac. Øtiu asta deja”, sughifl, sughifl.

“Cum adicæ nu ai nevoie sæ-fli spun ce sæ faci?” m-am întrebat eu
cu voce tare. “Pæi atunci de ce-mi mai spui problema ta?” Eram
nedumerit. Nu-i rezolvasem problema? De ce nu se liniøtea?

“Jim, n-am nevoie de sfaturi,” sughifl, sughifl. “Nu vreau decât
puflinæ compasiune – ca sæ øtiu cæ nu ai renunflat la mine. Atâta tot.”

Nu avea sens pentru mine. Nu puteam pricepe ce voia. Aøa cæ,
færæ sæ mai spun ceva, am plecat øi m-am dus la bæiefli în garaj, ca sæ
termin ceva ce aveam început. Dar nu mi-am putut scoate din minte
cuvintele lui Sally: “Nu vreau decât puflinæ compasiune.”

Într-un final, am spus cu voce tare: “Doamne, încerci sæ-mi aræfli
ceva? Cum vrei sæ procedez cu Sally?”

Speriafli, bæieflii s-au uitat la mine, apoi au ridicat din umeri øi
s-au întors la lucrul lor.

Øi Vocea blândæ øi liniøtitæ mi-a øoptit: “Pur øi simplu îmbræfliøeaz-o
øi spune-i cæ o iubeøti.”

“Numai atât?” Nu prea avea sens în mintea mea eficientæ øi
orientatæ spre rezolvarea de probleme.

“Da, Jim. Ar fi totul pentru ea. Numai încearcæ!”
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M-am luptat cu acest gând încæ vreo cinci minute øi apoi m-am
îndreptat spre pædure din nou. Sally era încæ ghemuitæ pe buturugæ øi
nu øi-a ridicat privirea când am ajuns lângæ ea. Cu blândefle, i-am
ridicat bærbia, ca sæ mæ pot uita la fafla ei bræzdatæ de lacrimi. “Ce zici
de o îmbræfliøare?” m-am oferit eu.

Ea a explodat din nou în lacrimi, dar de data aceasta erau lacrimi
de uøurare. S-a ridicat, iar eu am strâns-o în brafle øi i-am øoptit cât de
blând am putut: “Te iubesc, Sally! O sæ fiu alæturi de tine în problema
asta pe care o ai. Cred cæ o s-o scofli la capæt, iar eu voi fi lângæ tine.”
Ea pur øi simplu s-a topit în braflele mele øi a ræmas aøa multæ vreme.
Când, în sfârøit, s-a desprins din braflele mele, am observat o micæ
scânteie reaprinzându-se în superbii ei ochi cæprui. “Îfli mulflumesc,
Jim! Exact de asta aveam nevoie!”

Îndreptându-ne împreunæ spre casæ, am dat din cap. Sally nu
voia o “rezolvare”. Nu voia decât sæ fie înfleleasæ øi apreciatæ. Faptul de
a pricepe acest lucru a fost un adeværat pas înainte pentru mine.

Reacflia mea naturalæ a fost sæ-i filtrez emofliile øi sæ mæ concentrez
pe rezolvarea problemei. Dar am învæflat cæ uneori trebuie sæ las
“problema” sæ se piardæ în decor øi sæ mæ identific cu sentimentele ei.
Ea îøi doreøte sprijinul meu mai mult decât solufliile mele. Deseori,
øtie deja ce are de fæcut. Aøa cæ nu mai vrea decât sæ øtie cæ o înfleleg,
cred în ea øi voi fi alæturi de ea. Acum încerc sæ-i înfleleg træirile øi sæ o
ajut sæ le facæ faflæ, în loc sæ le reduc la tæcere.

Uneori nu sunt sigur de ce anume are Sally nevoie, aøa cæ o întreb:
“Draga mea, sæ încerc sæ rezolvæm aceastæ problemæ sau pur øi simplu
ai nevoie sæ øtii cæ sunt alæturi de tine?” De cele mai multe ori, nu vrea
altceva decât sæ fie ascultatæ øi apreciatæ.

5. Angajamentul. Ca adolescent, ieøeam în oraø cu multe fete øi
era întotdeauna ceva ce-mi plæcea la fiecare dintre ele. Când am
cunoscut-o pe Sally, mæ întâlneam cu trei sau patru fete în acelaøi
timp. Cu Judi, lunea øi joia; cu Betty, marflea øi vinerea; cu Tina,
duminica. Sally îmi umplea zilele de sâmbætæ øi de miercuri. Pe mæsuræ
ce timpul trecea, m-am trezit abia aøteptând sæ vinæ zilele de sâmbætæ
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øi de miercuri. Pur øi simplu nu era niciuna ca Sally. Ne-am cuplat.
Împærtæøeam aceleaøi valori øi ne interesau aceleaøi lucruri. Ne
completam bine în lucrurile care ne plæceau øi în cele care nu ne plæceau.
Temperamentele noastre se îmbinau. Ne plæcea sæ lucræm øi sæ ne jucæm
împreunæ. Ne-am adaptat cu bucurie unul la personalitatea celuilalt.
În cele din urmæ, dar nu în ultimul rând, ne-am dat seama cæ între noi
chiar se întâmpla ceva – aveam o scânteie.

Curând, mi-am pierdut interesul pentru Tina, iar Sally i-a luat
locul duminica. Atunci când eram cu Judy, nu mæ puteam gândi decât
la timpul petrecut cu Sally. Aøa cæ Sally a preluat øi zilele de luni øi de
joi. Betty s-a cam prins cum stau lucrurile, aøa cæ Sally a devenit în
curând prietena mea permanentæ øi m-am dedicat ei øi numai ei. Cu
alte cuvinte, mi-am luat un angajament. Prin acest angajament, ea øtia
cæ voi fi alæturi de ea – întotdeauna. Acest angajament s-a aprofundat
øi s-a lærgit. Am jurat cæ mæ voi pæstra numai pentru ea tot restul vieflii
øi, la momentul potrivit, am stat în fafla altarului amândoi.

Angajamentul meu dupæ cæsætorie a însemnat mai mult decât
intimitate sexualæ exclusiv cu Sally. A însemnat øi cæ îmi voi dedica
toate energiile pentru a servi celor mai bune interese ale ei.
Angajamentul meu avea sæ fie dovedit în toate suiøurile øi coborâøurile
vieflii de fiecare zi. De exemplu, mi-am asumat responsabilitatea de a-i
oferi lui Sally suport financiar – chiar dacæ asta ar fi însemnat sæ curæfl
grajdurile pentru un ban. Din fericire, n-a fost nevoie de aøa ceva, dar
am fost – øi sunt – dispus sæ fac orice pentru a avea grijæ de Sally.

Îmi organizez fiecare zi în aøa fel încât sæ-mi împlinesc nu numai
nevoile mele, ci øi ale ei. Sally se poate baza pe mine øi pe faptul cæ mæ
voi achita de responsabilitæflile casnice ce îmi revin øi cæ îmi voi sacrifica
din pasiunile mele pentru a prelua treburi casnice suplimentare, atunci
când e nevoie. De asemenea, iau în considerare atât nevoile ei, cât øi
nevoile mele atunci când mæ stræduiesc sæ creez un echilibru între
muncæ, joacæ, socializare øi solitudine.

La început, dupæ ce ne-am cæsætorit, nu îmi înflelegeam rolul de
lider spiritual al familiei, dar cu timpul Dumnezeu m-a trezit la aceastæ
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chemare. Acum sunt pe deplin consacrat înflelegerii øi satisfacerii
nevoilor spirituale ale familiei mele.

Esenflial pentru toate aceste expresii de angajament faflæ de Sally
este efortul de a-mi crea øi menfline statutul de “cel mai bun prieten” al
ei. Ea øtie cæ inima mea îi aparfline øi cæ sunt decis sæ aduc familia øi
cæsnicia noastræ la cel mai înalt nivel posibil, sub îndrumarea lui
Dumnezeu.

Aceste cinci domenii – exprimarea afecfliunii, respectul,
transparenfla, înflelegerea øi angajamentul – au devenit un mod de a fi
pentru mine. Nu cæ m-aø descurca perfect, dar sunt perseverent. Øi
aceastæ perseverenflæ a asigurat stabilitatea pe care øi-a dorit-o Sally în
stræfundurile inimii ei.

Bill a ascultat ce i-am spus øi, în cele din urmæ, s-a hotærât sæ
recupereze în relaflia lui cu Barbara. O, la început ea nu a avut nicio
reacflie. Au trecut treizeci de zile. Øaizeci de zile. Apoi nouæzeci de zile
– iar Barbara încæ nu era convinsæ. Dar Bill rezista. Prinsese ideea de a
o iubi pe Barbara færæ sæ aibæ pretenflia de a primi ceva în schimb - øi
nu renunfla. Øi dupæ un timp, care a pærut foooarte îndelungat, Barbara
a început sæ reacflioneze, iar Frank nu o mai atrægea. Nu numai cæ øi
l-a recâøtigat pe Bill, dar îl considera irezistibil øi l-a pus pe el în centrul
atenfliei ei. Acesta este øi titlul urmætorului capitol.

În centrul atenfliei – ea
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Întrebæri de studiu pentru capitolul 4

1. Pe o scaræ de la unu la zece, cum ar evalua soflia ta cæsnicia voastræ,
    atât în zilele ei bune, cât øi în zilele ei nu chiar atât de bune? Dacæ
    nu øtii, întreab-o!
2. Øtii cum sæ-i deschizi inima sofliei tale?
3. Ar spune soflia ta cæ ea se aflæ în centrul atenfliei tale?
4. Primeøte soflia ta suficientæ afecfliune necesaræ pentru a te considera
    irezistibil?
5. Ce vei face astæzi pentru a-fli exprima afecfliunea faflæ de soflia ta?
6. Îfli respecfli soflia – chiar øi în lumea ta interioaræ?
7. Te consideræ soflia ta transparent? Dacæ nu, vei începe chiar de azi
    sæ cultivi deschidere faflæ de ea?
8. Caufli sæ træieøti cu soflia într-un mediu plin de înflelegere?
9. În ce aspecte îfli cere Dumnezeu sæ îfli iei un angajament mai profund
   faflæ de soflia ta?



85

CAPITOLUL 5

În centrul atenfliei - el

“Cine poate gæsi o femeie cinstitæ?
Ea este mai de prefl decât mærgæritarele.

Inima bærbatului se încrede în ea, nu duce lipsæ de venituri.
Ea îi face bine, øi nu ræu, toate zilele vieflii sale.”

                                                                          – Proverbe 31:10-12

[Notæ: Acest capitol este scris special pentru soflii, dar îl pot lectura
øi soflii.]

Zilele trecute, Sally mi-a adresat o întrebare care chiar m-a pus pe
gânduri. Petreceam obiønuitele minute din leagæn, gândindu-ne pur
øi simplu înapoi la viafla noastræ.

Pentru cei care nu ne cunosc sau care nu au participat la “ziua
anualæ a uøilor deschise”, eu øi Sally locuim într-o cabanæ de lemn, la
doisprezece kilometri sud de granifla canadianæ, aproape de bifurcaflia
nordicæ a râului Flathead din Parcul Naflional Glacier. Chiar în fafla
cabanei noastre, într-o parte, atârnæ un leagæn dublu, între doi brazi
Douglas. Fiul nostru Andrew l-a construit, acum cincisprezece ani în
urmæ, iar eu øi Sally avem deja rutina de a sta în el în fiecare zi, la
prânz, øi a ne reconecta unul la altul timp de jumætate de oræ.

Aceastæ zi la care mæ refer era splendidæ. Zæpada proaspætæ acoperea
magnificele creste de munte care se înøiræ în fafla noastræ. Laricii
deveniseræ aurii, iar cerul era limpede øi albastru. Aerul era proaspæt,
iar soarele era cald – la fel de cald ca inimile noastre.
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Sally a întrebat: “Jim, ce anume te-a atras la mine mai mult decât
la toate celelalte prietene pe care le-ai avut în timpul liceului?”

Avusesem multe prietene – de la popularele majorete, pânæ la fete
mai tæcute. Aveam impresia cæ de când mæ øtiam roiau fete pe lângæ
mine. Øi nici mæcar nu øtiu de ce, pentru cæ eram foarte timid, tæcut øi
rezervat. Mæ rog, aøa stæteau lucrurile. Îmi plæcea sæ fiu în preajma
fetelor – în cea mai mare parte a timpului – dar nu m-am îndrægostit
cu adeværat de niciuna dintre ele. Pânæ am întâlnit-o pe Sally.

La ea, ceva era altfel. Ea umplea un gol, o nevoie pe care o aveam,
care mæ atrægea la ea ca o agrafæ de un magnet. Pe atunci nu am înfleles
acest lucru øi nici n-aø fi putut sæ-l exprim în cuvinte, dar acum îl înfleleg.
Pot rezuma ce fæcea Sally pentru mine atunci øi ce continuæ sæ facæ, în
cinci domenii diferite. Dacæ vei satisface aceste cinci nevoi fundamentale
în cæsnicia ta, vei deveni din nou irezistibilæ pentru iubitul tæu.

Cinci chei pentru inima soflului tæu
1. Admiraflia øi respectul. Îmi aduc aminte cæ aveam optsprezece

ani øi mæ duceam de la laboratorul de chimie la sala de sport. Abia
aøteptam acea oræ din zi, pentru cæ era ceva ce mæ fæcea sæ mæ simt
foarte bine. Avea legæturæ cu faptul cæ Sally stætea lângæ mine la ora de
chimie, dupæ care venea cu mine pânæ la sala de sport.

Nu voi uita niciodatæ ce simfleam când îøi ridica privirea spre
mine, cu ochii ei superbi, în timp ce mergeam pe hol! Era cam aceeaøi
privire pe care o au nepoflii mei când mæ væd împingând un buøtean
cu tractorul sau tæind lemne cu toporul. Se uitæ uimifli, cu ochii mari.
Uau, bunicul poate face orice!

E, cam aøa mæ fæcea øi Sally sæ mæ simt. Pur øi simplu øtia cæ sunt
cel mai bun. Aveam condiflie fizicæ, aveam pærul blond øi ochii verzi øi
eram campionul ei. Nici nu pot exprima în cuvinte cum e sæ te priveascæ
cineva cu atât de multæ admiraflie. Naøte o imensæ siguranflæ emoflionalæ,
încurajare øi sentimentul unei legæturi durabile. Eram prea timid ca sæ
discut acest lucru cu cineva, dar, vai, cât îl mai doream! Niciodatæ nu
mæ sæturam øi tânjeam dupæ mai mult.
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Poate cæ acum væ vine greu sæ credefli, dar pe vremea aceea eram
foarte nesigur. Aveam pufline talente øi deprinderi øi, sincer sæ fiu, mæ
simfleam prost când mæ comparam cu cei de vârsta mea. Pe ei îi vedeam
deøtepfli, plæcufli øi pricepufli. Eu? Eu eram un bæiat tæcut, netalentat øi
neinteligent, care nu øtia cine era sau încotro se îndrepta.

Øi øtifli de ce? Am fost crescut într-o familie în care nu se exprima
aproape deloc afecfliunea, acceptarea sau admiraflia – nici mæcar pentru
o treabæ bine fæcutæ. Øi acum îmi aduc aminte cum a fost când am
câøtigat cursa de o milæ. Nu alergasem niciodatæ în aceastæ cursæ øi
habar nu aveam cum trebuie sæ procedez. Am crezut cæ ideea era sæ
alerg cât de repede pot øi sæ nu las pe nimeni sæ mæ depæøeascæ – øi asta
am fæcut. Aproape cæ au trebuit sæ-mi facæ manevre de resuscitare dupæ
ce am trecut linia de sosire! Tenacitatea mea absolutæ – øi poate mândria
mea – au câøtigat cursa în acea zi.

Mi-a plæcut în pielea de câøtigætor. Nu eram obiønuit cu aøa ceva.
Dar când am mers acasæ øi i-am povestit familiei, abia dacæ au fost
câteva zâmbete, dupæ care s-a schimbat subiectul. Mi-am imaginat cæ
nu fæcusem mare lucru – cæ eu nu reprezentam mare lucru.

Prin urmare, când în fiecare zi mergeam cu Sally pe hol, iar ea se
uita la mine cu acea privire care spunea: “Eøti ceva! Cred în tine!” eu o
sorbeam ca un burete. Faptul cæ ea a crezut în mine m-a ajutat sæ cred
eu însumi în mine øi mi-a dat încredere sæ devin bærbatul care sunt
astæzi.

Øi în prezent, Sally face acelaøi lucru. Se asiguræ cæ øtiu cæ sunt în
capul listei ei, cæ nu existæ alt bærbat pe lumea asta care sæ concureze cu
mine pentru admiraflia ei. Nu, nu e întotdeauna perfectæ atmosfera
dintre noi, mai avem mici ciondæneli, dar acestea sunt de scurtæ duratæ.

Sally îmi dæ de înfleles cæ am grijæ cum trebuie de familia noastræ
øi are încredere în mine. Ea spune: “Jim, pofli face orice!” øi chiar crede
acest lucru. Îi place la nebunie firea mea neastâmpæratæ øi îmi
mulflumeøte pentru modul în care conduc casa, viafla profesionalæ øi
viafla socialæ. De fapt, øi-a format obiceiul de a folosi o expresie, atât în
public, cât øi în cadru mai privat: “Æsta-i omul meu!” Ar trebui sæ o

În centrul atenfliei – el
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auzifli cum o spune! Uneori o spune dupæ ce cobor de la amvon. Alteori
o spune dupæ ce am terminat treaba prin curte sau am ajutat-o prin
casæ. Aceste câteva cuvinte îmi transmit mie: “Nu e nimeni ca tine!
M-am mæritat cu bærbatul potrivit! Ai devenit totul pentru mine!”

O, ce bine ar fi ca fiecare sofl sæ poatæ afla øi simfli ce înseamnæ
acest lucru! Discutând cu mulfli sofli pretutindeni pe glob, am descoperit
cæ în totalitatea lor – aproape færæ excepflii – tânjesc dupæ acest fel de
admiraflie øi respect. Sofliilor, cæutafli modalitæfli de a væ admira øi respecta
soflul în acest fel! Cerefli-I Duhului Sfânt sæ væ øopteascæ în ureche de
fiecare datæ sæ væ apreciafli sincer soflul øi sæ væ aducæ aminte sæ-i spunefli
în felul vostru unic: “Æsta e omul meu!” Apoi repetafli din nou øi din
nou, pânæ când devine un obicei!

Poate te gândeøti cæ soflul tæu nu meritæ un astfel de tratament. Øi
poate ai dreptate. Nu-l meritæ. Dar are nevoie de el – la fel de mult cât
ai tu nevoie de dragoste necondiflionatæ. Cum te-ai simfli dacæ soflul
fli-ar spune cæ te respectæ, dar cæ nu te poate iubi? Majoritatea femeilor
ar fi distruse. Bærbaflii sunt la fel de distruøi când sofliile lor le comunicæ,
prin cuvinte sau fapte: “Te iubesc, dar nu te pot respecta!” Pentru un
bærbat, aceasta înseamnæ disprefl faflæ de el ca persoanæ. Soflul tæu are
nevoie sæ simtæ cæ tu crezi în el – în bærbatul adeværat care e în
profunzimile fiinflei lui øi care poate cæ se ascunde în spatele mândriei,
a fricii sau a unei experienfle nefericite.

Roagæ-L pe Dumnezeu sæ te ajute sæ-l vezi pe soflul tæu prin ochii
Lui, sæ-i acorzi aceeaøi valoare pe care i-o acordæ Dumnezeu øi sæ
demonstrezi acest lucru în mod concret. Multe soflii pur øi simplu nu
sunt conøtiente de aceastæ nevoie profundæ a soflului lor øi, chiar dacæ
apreciazæ la el anumite lucruri, nu-i transmit aceastæ realitate. Deci,
începe prin a-i spune soflului tæu ce admiri øi ce apreciezi la el! Dacæ
nu-fli vine nimic în minte, roagæ-te øi cere-I lui Dumnezeu sæ te ajute
sæ gæseøti. fiine un jurnal al tuturor lucrurilor pe care le apreciezi la el
– talentele, munca, aspectul, ajutorul pe care fli-l dæ în casæ, chiar øi
lucrurile pe care încæ nu a învæflat sæ le facæ. Apreciazæ-l în toate felurile
posibile!
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În aspectele în care nu-l pofli aprecia, exprimæ-fli dezaprobarea cu
respect. Sunt situaflii când e bine sæ-i spui sincer soflului tæu cum te
afecteazæ ceea ce face el øi ce anume doreøti de la el. Dar de modul în
care faci acest lucru depinde totul. Dacæ flipi la el: “Eøti atât de
dezordonat! Chiar nu pofli niciodatæ sæ strângi dupæ tine?” îi comunici
færæ cuvinte o mare lipsæ de respect. Adresarea pe un ton liniøtit, cu un
zâmbet înflelegætor øi cuvintele: “Dragul meu, øtiu cæ ai multe pe cap,
dar mi-ai fi de mare ajutor dacæ fli-ai pune rufele murdare în coø, nu
le-ai læsa în mijlocul bæii,” ar exprima mult respect – øi ar avea mai
multe øanse de reuøitæ. Sunæ simplu, dar poate crea diferenfla dintre o
cæsnicie care scârflâie øi o cæsnicie care merge ca unsæ.

Evitæ sæ te porfli cu soflul tæu ca øi cu un copil. Gina øi Fred sunt
prieteni buni cu noi øi se iubesc foarte mult. Dar Gina are un obicei
care îl scoate din særite pe Fred. “Fred, stai acolo!” “Øtergefli-fli nasul,
Fred!” “Descalflæ-te când intri în casæ!” “Nu uita sæ-i mulflumeøti
pastorului pentru predica de ieri!” “Nu uita sæ-fli iei vitaminele!” Fred
este un minunat doctor, care reuøeøte sæ-øi administreze cabinetul cu
multæ competenflæ – færæ ca soflia lui sæ supravegheze tot ce face.

La prima vedere, indicafliile “utile” ale Ginei par simple dovezi de
dominare, dar lui Fred îi transmit un mesaj mai profund: lipsæ de
respect. Se simte ca un copilaø cu mama lui, în loc de un cavaler pe cal
alb cu domnifla lui. Niciunui bærbat nu-i place sæ se simtæ aøa.

În schimb, poartæ-te cu soflul tæu ca øi cu un VIP. În loc sæ-l faci
sæ paræ mai puflin important, asiguræ-te cæ vorbele øi faptele tale îl fac
sæ se simtæ important.

2. Toværæøie. Nu voi uita niciodatæ prima întâlnire cu Sally. Am
urcat-o pe motocicleta mea øi ne-am îndreptat spre Parcul High Cliff.
Am încercat sæ merg acolo øi cu alte fete, dar ele s-au opus ideii. Dar nu øi
Sally. Ea a urcat fix în spatele meu. Dupæ cum væ dafli seama, acest fapt a
pus-o într-o poziflie destul de “intimæ” faflæ de mine de la prima întâlnire
øi nu øtia ce e de fæcut cu mâinile. A încercat câteva poziflii diferite care
nu prea au funcflionat, aøa cæ în cele din urmæ øi le-a pus încet pe
øoldurile mele, fæcând tot posibilul sæ nu existe prea mult contact fizic.

În centrul atenfliei – el
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Când am ajuns în parc, m-am îndreptat spre stâncile de calcar.
Nu øtiu ce aveau, dar îmi plæcea sæ mæ caflær pe ele. Mæ fascinau. M-am
întrebat dacæ lui Sally îi va fi fricæ øi va sta la baza stâncii, ca majoritatea
fetelor pe care le øtiam. Dar ea, nu! Era chiar lângæ mine. Nu, nu se
mai cæflærase niciodatæ, dar voia sæ încerce.

Asta mi-a plæcut. Am invitat-o din nou – øi din nou. Pærea cæ
indiferent ce fæceam, ea mæ urma. Am urcat pe munte, am înotat în
lacuri, am bætut stræzile cu motocicleta, ne-am jucat fotbal øi racquetball
øi chiar am mers la vânætoare împreunæ.

Parcæ øi acum o væd echipatæ în costum de camuflaj. A pæøit
hotærâtæ spre mine, øi-a pus mâinile în øolduri øi m-a întrebat cu cea
mai curajoasæ voce a ei: “Deci, unde vrei sæ lovesc?” Atunci când a vrut
sæ tragæ cu o puøcæ de calibrul 12, reculul a fost aøa puternic, încât a
aruncat-o în spate, fæcând-o græmadæ pe jos. Dar nu s-a plâns. Voia sæ
continue.

Eram prins! Sally a devenit cea mai bunæ prietenæ a mea – chiar
mai bunæ decât prietenii mei bæiefli. Nu, nu era la fel de înzestratæ sau
de bunæ ca mine în multe domenii, dar nici nu mæ aøteptam sæ fim
identici. Însæ inima ei era alæturi de mine. Era întotdeauna lângæ mine,
fæcând tot posibilul. Poate cæ nu i-au plæcut toate acele activitæfli, dar îi
plæcea sæ fie cu mine.

Pe atunci nu-mi dædeam seama cæ aveam nevoie de un tovaræø,
dar Dumnezeu øtia. De fapt, aøa a conceput El totul. Chiar øi Adam,
în starea lui perfectæ, era singur. Dumnezeu i-a dat-o lui pe Eva, iar
mie pe Sally. Ea a devenit inseparabil legatæ de viafla øi bucuriile mele
– øi încæ este.

Face paraøutism øi scufundæri cu mine, mergem la munte cu
rucsacul în spate sau mergem pe râuri cu canoea. Recent, niøte prieteni
ne-au invitat sæ mergem sæ facem planorism – iar Sally a fost øi ea
prezentæ. Are øaizeci de ani, dar încæ e alæturi de mine, încæ
implicându-se în activitæflile øi aventurile mele.

Este tovaræøa mea øi în viafla de zi cu zi. Indiferent cæ e vorba de
spælatul maøinii, de tæiatul lemnelor sau de lucrarea în care sunt implicat,
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Sally e acolo. Când mæ întorc dintr-o cælætorie, mæ aøteaptæ la uøæ,
interesatæ de cum au decurs lucrurile. Øi cât de mult înseamnæ toate
acestea pentru mine!

Am un prieten a cærui pasiune este racquetballul. Soflia lui nu
joacæ, dar el vrea ca ea sæ fie prezentæ la fiecare meci. Vrea ca ea sæ-l
urmæreascæ, sæ-l consoleze când are o zi proastæ øi sæ îi facæ galerie.
Chiar dacæ ea nu are aceeaøi aplecare spre racquetball ca el, el e încântat
de compania ei. Îi umple inima øi îl face sæ o îndrægeascæ øi mai mult.

Unui alt prieten îi plac maøinile vechi. N-am væzut pe nimeni
mai încântat de decorafliile din crom øi de instrumente de bord de
mahon. Distracflia lui preferatæ este sæ meargæ la show-uri cu maøini
vechi – iar soflia lui merge cu el. Nu, pe ea n-o intereseazæ. De fapt,
chiar øi-ar dori sæ mai scape de una, douæ maøini din atelierul lor. Dar
pe ea o intereseazæ persoana lui, aøa cæ o intereseazæ maøinile vechi
pentru el. Merge cu el, fiindcæ el este în capul listei ei. El îmi povesteøte
cât de mult adoræ sæ aibæ cui îi împærtæøi gândurile legate de aceste
maøini vechi – cuiva care sæ rezoneze cu el. Apropo, cæsnicia lor a
evoluat de la punctul de divorfl pânæ la a fi irezistibilæ.

Un stereotip cunoscut îi descrie pe bærbafli ca aøteptând sæ iasæ în
oraø “cu bæieflii”. Dar realitatea e cæ majoritatea bærbaflilor nu vor sæ-øi
abandoneze soflia øi sæ facæ “lucruri de bærbafli” – cel puflin nu tot timpul.
Ei vor sæ facæ “lucruri de bærbafli” împreunæ cu soflia lor. Ei vora ca ea
sæ fie partenera lor de joc. De fapt, conform studiilor realizate de Willard
Harley, pentru soflul tipic, faptul de a-øi petrece timpul liber cu soflia
este pe al doilea loc ca importanflæ dupæ intimitatea fizicæ. O femeie
care se simte bine cu soflul ei este incredibil de atractivæ în ochii acestuia.

Bineînfleles, atitudinea sofliei e esenflialæ. Dacæ se plânge,
comenteazæ øi se væicæreøte, se duce toatæ toværæøia. Fii vioaie pentru
soflul tæu! Spune-i cæ îl placi øi vrei sæ fii cu el – apoi demonstreazæ-i!

Fii tovaræøa lui øi în viafla de zi cu zi! Majoritatea sofliilor au o
nevoie profundæ sæ vorbeascæ atunci când sunt cu soflii lor, øi este loc øi
pentru asta. Dar majoritatea soflilor vor ca sofliile lor sæ fie alæturi de ei
færæ prea multe vorbe sau chiar deloc vorbe. Simpla ta prezenflæ îi insuflæ

În centrul atenfliei – el
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energie – indiferent cæ se uitæ la un film, urcæ pe munte sau face o
treabæ casnicæ. El vrea ca tu sæ fii lângæ el. Acest lucru poate pærea
inutil sau derutant pentru femei, dar încearcæ-l øi vezi ce efecte are
asupra soflului tæu!

O prietenæ mi-a povestit urmætoarele: soflul ei obiønuia sæ repare
diferite lucruri pe lângæ casæ. Era “omul bun la toate”, dar voia ca ea sæ
fie mereu prezentæ lângæ el. Ea încerca sæ intre în vorbæ cu el, dar el era
atât de absorbit de ce fæcea, încât nu se angaja în conversaflii. Atunci,
ea se ducea sæ facæ altceva. El sesiza, se oprea øi o ruga sæ vinæ lângæ el.

“Pæi cu ce vrei sæ te ajut?” întreba ea.
“Cu nimic. Numai sæ stai aici, în caz cæ am nevoie de tine.”
El nu voia altceva decât prezenfla ei. Pânæ sæ-i înfleleagæ nevoia

aceasta de toværæøie, ea a considerat cæ se poartæ copilæreøte øi îi iroseøte
timpul færæ niciun scop precis. Acum, ea înflelege cæ faptul de a fi cu el
slujeøte unui scop foarte important. În felul acesta, ea îi transmite foarte
clar: “Sunt alæturi de tine! Eøti numærul unu pentru mine! Sunt tovaræøa
ta!”

Sofliilor, fifli cel mai bun tovaræø al soflilor voøtri! Poate cæ nu tofli
soflii sunt implicafli în activitæfli aventuroase aøa ca mine sau poate cæ
alflii nu joacæ racquetball øi nici nu fac ochii cât cepele la expoziflii de
maøini vechi! Dar analizafli-l pe bærbatul cu care v-afli cæsætorit! Care
sunt lucrurile care îl intereseazæ? Ce îl entuziasmeazæ øi îi refline atenflia?
Apoi implicafli-væ în acele activitæfli împreunæ cu el.

3. Sæ mæ atragæ! Am intrat printre primii în laboratorul de chimie
în acea primæ oræ de chimie din liceu. M-am aøezat, uitându-mæ atent
la multele eprubete, sticle øi sisteme periodice aøezate strategic de jur
împrejur. Cu coada ochiului, abia dacæ îi observam pe colegi intrând
pe uøæ øi aøezându-se.

Dar la un moment dat a intrat Sally. Avea cærflile în mânæ øi se
miøca într-un anumit fel. Avea pærul tuns bob øi purta un pulover
roøu-cafeniu, care i se potrivea pe corp de minune. Era evident cæ avea
o mândrie sænætoasæ legatæ de felul cum aræta. Avea o puritate, o
moralitate care m-a atras la ea – nu numai fizic. Totul legat de ea se
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îmbina cu bun-gust, care plæcea ochilor mei; ca o floare frumoasæ, era
plæcutæ la privit.

Astæzi, are øaizeci de ani, dar când intræ în cameræ, încæ îmi atrage
privirea. Încæ valoreazæ la fel de mult ca atunci, demult, în liceu. Are
grijæ de flinuta ei, de pær øi de cum aratæ – chiar øi atunci când suntem
numai noi doi în casæ. Felul în care aratæ, împreunæ cu dulceafla vocii
øi profunzimea personalitæfli, toate o fac foarte atractivæ pentru mine.

Uitæ-te la fotografiile de la nuntæ! Acum, uitæ-te în oglindæ! Eøti
aceeaøi cu care el s-a cæsætorit? Bine, suntem cu toflii de acord cæ sarcina,
stresul, timpul øi schimbærile hormonale îøi iau toate tributul. Dar faci
tot posibilul cu ceea ce ai?

Øtiu cæ ating un punct sensibil la multe femei, pentru cæ træim
într-o culturæ saturatæ de imaginea falsæ a femeii. Mass-media ne ia
ochii cu imaginea a douæ mærimi, care ar reprezenta proporflia perfectæ
– iar femeile percep mesajul foarte clar, cum cæ valoarea lor depinde
de mærimea øi de forma lor. Multe au ajuns sæ aibæ tulburæri de
alimentaflie øi tulburæri emoflionale din cauza pretenfliilor absurde de a
deveni ceva ce Dumnezeu nu a intenflionat ca ele sæ devinæ.

Pe de altæ parte, alte femei se dau bætute. Ele cred cæ “omul se
uitæ la ceea ce izbeøte ochii, dar Domnul se uitæ la inimæ”1, aøa cæ felul
cum aratæ n-ar trebui sæ conteze. Ele simt cæ soflii lor ar trebui sæ le
aprecieze inima øi sæ nu le pese cum aratæ sau cum se prezintæ.

Dar în Proverbe 31 apare o cu totul altæ imagine – imaginea de
ansamblu. Femeia virtuoasæ are grijæ de ea – emoflional, spiritual øi
fizic.

“Ea îøi încinge mijlocul cu putere
øi îøi ofleleøte braflele…
Nu se teme de zæpadæ pentru casa ei,
cæci toatæ casa ei este îmbræcatæ cu cæræmiziu.”2

1. 1 Samuel 16:7
2. Proverbe 31:17, 22

În centrul atenfliei – el



94

Irezistibilii

Cu alte cuvinte, lucreazæ cu ce are, în niøte limite rezonabile, pentru
a fi la superlativul pe care ea îl poate atinge.

Majoritatea femeilor nu-øi dau seama câtæ apreciere simt soflii lor
când ele depun eforturi sæ se prezinte în fafla lor cât se poate de bine.
Ce-ai zice dacæ, atunci când te-ai cæsætorit cu soflul tæu, el câøtiga destul
de mult într-un serviciu bine plætit, dar, dupæ ce te-a agæflat bine de el,
renunflæ la acest serviciu øi îøi face dosar pentru øomaj? Ai simfli cæ nu
prea ai primit tot ce te-ai aøteptat?

Atunci imagineazæ-fli cum se simt soflii dupæ ce se cæsætoresc cu
femeia visurilor lor, doar ca sæ descopere cæ aceasta exagereazæ øi susfline
cæ ar trebui sæ o iubeascæ în orice condiflii!

Cartea lui Shaunti Feldhahn, For Women Only (Exclusiv pentru
femei), are la bazæ sute de interviuri directe øi în scris cu bærbafli, inclusiv
un studiu realizat profesional. Una dintre întrebærile formulate de ea a
fost: “Imagineazæ-fli cæ soflia/partenera este supraponderalæ, e îmbræcatæ
în pulovere lælâi când suntefli acasæ øi se coafeazæ øi se machiazæ numai
când iese din casæ. Nu-i place cæ e supraponderalæ, dar nu face nimic
în aceastæ privinflæ, iar recent ai væzut-o mâncând mai multe dulciuri.
Ce îfli trece prin minte væzând toate acestea?”

“Øapte din zece bærbafli au indicat cæ ar fi emoflional deranjafli
dacæ femeia din viafla lor ar permite sæ ajungæ aøa øi nu ar pærea cæ vrea
sæ facæ un efort sæ schimbe situaflia. Numai doisprezece procente au
spus cæ nu i-ar deranja – øi chiar mai puflini dintre cei fericifli în cæsætorie,
mai tineri øi care frecventau o bisericæ au spus cæ nu i-ar deranja.”3

Sofliilor, væ rog, nu mæ înflelegefli greøit! Nu spun cæ trebuie sæ
arætafli ca un model de douæzeci de ani sau sæ câøtigafli concursul Mrs.
America. Chiar øi gândul acesta e cutremurætor pentru majoritatea
femeilor. Dar efortul vostru de a fi atractive în înfæfliøare, personalitate
øi în modul de abordare a soflului este ceea ce îl va atrage pe sofl la voi.
Îi transmite cæ el e valoros în ochii voøtri. Cæ meritæ sæ se facæ sacrificii
pentru el.

3. Shaunti Feldhahn, For Women Only (Colorado Springs, Colo.: Multnomah
Publishiers, 2004), p. 161.



95

Shaunti a mai pus o întrebare care o clarificæ pe prima:
“Urmætoarea afirmaflie este adeværatæ sau falsæ: Vreau ca soflia/partenera
sæ arate bine øi sæ se simtæ plinæ de energie. Nu e important sæ arate
neapærat ca în ziua în care am întâlnit-o. E mai important sæ facæ
efortul de a avea grijæ de ea însæøi, pentru mine.”4

Iatæ øi vestea bunæ: cinci din øase bærbafli au fost de acord – iar cei
care frecventeazæ regulat biserica au fost de acord într-o proporflie øi
mai mare. Efortul pe care îl faci pentru el este elementul care îi deschide
inima soflului. Nu cæ n-ar conta øi rezultatele – conteazæ, dar ele vor fi
urmarea fireascæ a eforului de a te îngriji. Efortul este cel care conteazæ
cel mai mult.

Ce înseamnæ acest lucru? Ar putea însemna schimbarea puloverelor
lælâi de prin casæ cu o îmbræcæminte comodæ øi de bun-gust. Ar putea
însemna sæ faci un duø øi sæ te aranjezi la pær înainte sæ vinæ el acasæ. Ar
putea însemna sæ te gândeøti serios la începerea unui program de slæbit
sau la reformarea garderobei. Adu-fli aminte principiul numærul 1:
Dumnezeu te va îndruma sæ øtii ce trebuie sæ faci. Consultæ-te cu El øi
lasæ-L sæ-fli ofere puterea de care ai nevoie pentru a fi aøa cum te-a creat!

4. Afectuoasæ øi caldæ. Bæieflii printre care am crescut eu fæceau o
flintæ precisæ din særutatul de la prima întâlnire. Îmi aduc aminte cæ
stæteam pe lângæ alfli bæiefli de clasa a noua øi îi auzeam læudându-se
cum særutaseræ nu øtiu cât pe nu øtiu cine. Pentru ei, asta era o mare
realizare.

Eu nu m-am alæturat lor. Mæ întâlneam cu Sally de luni de zile
înainte sæ fiu suficient de curajos încât sæ-i pot fura primul særut. De
ce spun “furat?”

Îmi pierdusem carnetul de motociclist fiindcæ fusesem prins
conducând cu prea mare vitezæ øi fæcând miøcæri laterale bruøte, repetate
în trafic. Imediat dupæ ce am intrat într-o benzinærie Standard Oil,
unde lucram, luminile s-au aprins în spatele meu øi nu am primit doar
o amendæ, ci mi-a fost suspendat permisul pentru nouæzeci de zile.

4. Idem, p. 162

În centrul atenfliei – el
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Aøa cæ, atunci când aveam întâlnire cu Sally, ea venea øi mæ lua cu
maøina ei – un Ford galben ca un canar, din 1960. Într-o searæ, când
mæ læsa acasæ, a parcat pe aleea casei pærinflilor mei. Stæteam pe scaunele
din faflæ ale maøinii øi am discutat o oræ – pur øi simplu bucurându-ne
unul de compania celuilalt. Mæ gândisem sæ o særut øi, în final, îmi
gæsisem øi curajul. Cu mâna dreaptæ pe dispozitivul de deschidere a
uøii, pentru a-mi asigura o ieøire rapidæ, m-am întins øi i-am dat un
pupic pe obraz. Apoi am întins-o din maøinæ cât de repede am putut øi
m-am îndreptat direct spre uøa din spate a casei.”

Sally s-a enervat! Nu se enerveazæ uøor, dar când se enerveazæ –
pæzea! A ambalat motorul øi s-a îndreptat spre casæ, unde a mers direct
la mama ei: “Sally, pari supæratæ!” a observat mama ei.

“Da, Jim æla…” a explodat ea, “m-a særutat.”
“Bine, Sally, dar la majoritatea fetelor le-ar fi plæcut.”
“Nu øi mie. Eu vreau sæ mæ særute doar bæiatul cu care o sæ mæ

cæsætoresc.”
I-a trebuit o vreme sæ îi treacæ, dar i-a trecut. Am început sæ mæ

întreb dacæ nu cumva Sally era o “ræcituræ”. Nu cæ aø fi øtiut ce înseamnæ
asta, dar øtiam suficient cât sæ îmi doresc sæ nu fie aøa.

Pe mæsuræ ce relaflia noastræ s-a dezvoltat – inimæ spre inimæ øi
minte spre minte – am descoperit cæ Sally era foarte caldæ. Când ne
flineam de mânæ, parcæ ceva era altfel. Îmbræfliøærile øi dezmierdærile ei
nu erau de “plastic”, ci de duratæ. Aveam parte atât de scântei, cât øi de
fiori. Øi nu era vorba numai de testosteron, deøi îmi circula prin vene
o cantitate destul de mare. Sally avea o cælduræ øi o afecfliune pe care
nu le-am cunoscut øi simflit niciodatæ. Era puræ, profundæ øi genera un
sentiment de împlinire.

Acum, avem øaizeci de ani. În una dintre plimbærile din serile
trecute, Sally m-a oprit, m-a privit cu ochii ei admirativi øi m-a særutat
într-un mod dulce øi plin de înfleles. Acest gest mi-a încælzit inima øi
mai târziu am læsat pe biroul ei un bileflel, pe care am scris: “Sally,
særutærile tale au fost deosebit de dulci asearæ!” Mai târziu, am gæsit pe
biroul meu acelaøi bileflel, cu ræspunsul ei: “La fel au fost øi ale tale!_”
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Sofliilor, oricât de mult aø încerca, nu væ pot explica suficient de
mult valoarea afecfliunii sincere, zilnice. La capitolul acesta, bærbaflii
sunt ca niøte “pahare goale”. Øi nu mæ refer doar la pat, ci la faptul de
a væ da lor inima voastræ.

Idila nu trebuie sæ se încheie odatæ cu ziua nunflii. Trebuie sæ fie
cæutatæ øi perfecflionatæ cu fiecare zi. Trebuie sæ fie hrænitæ ca un mod
de viaflæ.

Bærbaflii cu care lucra tata mergeau întotdeauna la baruri øi la
spectacole cu femei, dupæ muncæ, în drum spre casæ. Tata nu mergea
niciodatæ øi mæ întrebam de ce. Acum øtiu. El øtia ce îl aøteaptæ acasæ –
o soflie caldæ, iubitoare øi afectuoasæ. Øtia cæ o va gæsi proaspæt spælatæ,
parfumatæ, pieptænatæ, cu casa curatæ, cu masa pusæ øi cu mâncarea
gata. Îl primea cu blândefle øi afecfliune øi apoi se aøeza cu el pe verandæ
øi discutau.

Intimitatea fizicæ øi atingerile au o importanflæ vitalæ pentru soflul
tæu. Dacæ aceasta este o zonæ dificilæ pentru tine, nu ridica din umeri.
Deøi poate pentru tine nu este deosebit de important într-o relaflie,
este deosebit de important pentru majoritatea soflilor – nu pentru cæ el
este “trupesc” (deøi aceasta este o problemæ importantæ de identificat
øi rezolvat), ci pentru cæ aøa l-a conceput Dumnezeu pe el. Un sofl are
nevoie de intimitate fizicæ în aceeaøi mæsuræ în care tu ai nevoie de
intimitate emoflionalæ. Multe cupluri ajung într-un punct mort, pentru
cæ sofliei îi vine greu sæ se implice fizic færæ o autenticæ legæturæ
emoflionalæ, iar soflului îi vine greu sæ se implice emoflional færæ
intimitate fizicæ.

Recent, am discutat cu un cuplu care are o cæsnicie fericitæ din
multe puncte de vedere, dar care s-a trezit prins în acest cerc vicios. El
era deosebit de ocupat cu munca øi cu treburile de acasæ øi ajunsese sæ
abordeze toate lucrurile într-o manieræ destul de eficientæ øi rapidæ.
Când nu avea timp sæ o asculte ce a fæcut în ziua respectivæ øi sæ discute
træirile ei, ea se simflea departe de el. Când el se apropia fizic de ea, ea
se simflea folositæ. Nu punea inimæ deloc, aøa cæ s-a îndepærtat de el. El
s-a simflit rænit de aparenta ei lipsæ de interes faflæ de el øi s-a refugiat

În centrul atenfliei – el
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mai departe în proiectele lui – lucru care a avut asupra ei efectul unei
izolæri øi mai mari.

Era un cerc distructiv care se repeta øi se tot repeta – mai repede
øi mai repede. Când au ajuns sæ discute cu mine, amândoi erau derutafli
øi îngrijorafli de direcflia în care îi conduceau toate acestea øi de ceea ce
trebuia fæcut.

I-am încurajat: “Trebuie sæ punefli în practicæ în fiecare zi
principiul al doilea – acela de a væ împlini reciproc nevoile – øi, cu
timpul, sentimentele øi emofliile voastre vor veni de la sine. Bob, tu
trebuie sæ o apreciezi conøtient pe Brenda. Fæ-i complimente. Lasæ-i
mici bileflele de dragoste. Ia contact vizual cu ea, prin care sæ-i spui:
‘Eøti deosebitæ pentru mine!’ Iar tu, Brenda, nu trebuie sæ aøtepfli pânæ
paharul tæu emoflional e plin ca sæ faci dragoste cu Bob. Ræspunzând la
îndemnurile Duhului Sfânt, care te încurajeazæ sæ-i oferi acele mici
atenflii lui Bob, øi væzându-l pe Bob tot mai preocupat de persoana ta,
emofliile øi sentimentele tale vor reveni. Aplicate zilnic, primul øi al
doilea principiu vor reface echilibrul dragostei între voi doi.”

Dupæ aproximativ douæ luni, am stat de vorbæ din nou. Cæsnicia
lor era din ce în ce mai plinæ de energie. Bob se deprinsese sæ fie sensibil
la nevoile emoflionale ale Brendei, iar Brenda se deschidea ca o floare
de primævaræ în fafla nevoilor fizice ale lui Bob. Se bucurau din nou de
experienfla de a fi irezistibili unul pentru celælalt.

Din pæcate, nu toate cuplurile îøi pot rezolva problemele cu atâta
uøurinflæ. Un alt sofl mi s-a confesat cæ de fiecare datæ când o ia în brafle
pe soflia lui în pat, ea se lipeøte practic de pat – øi nu înflelegea de ce.
Când am discutat cu soflia lui, am descoperit cæ tatæl ei o abuzase ca
adolescentæ. Aøa cæ, acum, când soflul ei se apropia de ea, amintirile
traumei fizice împreunæ cu durerea emoflionalæ nerezolvatæ din trecut
o copleøeau pur øi simplu.

 “I-ai povestit soflului acest lucru?” am întrebat-o.
“Nu, n-aø putea,” mi-a ræspuns ea, cu lacrimi curgându-i pe obraji.
Nu o învinovæflesc pe aceastæ femeie pentru rænile ei sau pentru

incapacitatea de a-i ræspunde soflului ei. Ea este una dintre ræniflii



99

ambulanfli – lovitæ la începutul vieflii de un øofer care a fugit apoi de la
locul accidentului. Ce i s-a întâmplat nu este vina ei. Totuøi,
responsabilitatea de a-øi trata incapacitatea îi revine. Trebuie sæ gæseascæ
ajutor profesionist, ca sæ se împace cu trecutul, astfel ca relaflia ei de
cæsætorie sæ poatæ trece de acest “punct mort”.

Dacæ acesta este øi cazul tæu, nu te simflii vinovatæ! Dar simte-te
responsabilæ sæ iei inifliativa pentru a rezolva problema. Cere-I lui
Dumnezeu ajutor. Cautæ un consilier creøtin specializat în aceastæ
privinflæ a abuzului sexual. Gæseøte prieteni care sæ te sprijine pe mæsuræ
ce depæøeøti rana din trecut. Spune-i soflului tæu prin ce treci, ca sæ øtie
cæ nu îl respingi pe el.

Ræspunsul fizic adecvat faflæ de soflul tæu îi comunicæ faptul cæ eøti
fata visurilor lui. Ræspunsul fizic la atingerile lui îi creeazæ starea de
bine emoflional. Îi transmite cæ el e totul pentru tine øi tu îl accepfli pe
de-a-ntregul. Când acest lucru lipseøte, el se simte læsat cu ochii în
soare, privat de ceva ce meritæ øi dat la o parte. Când intimitatea fizicæ
se produce, el simte o împlinire øi o unire profundæ cu tine. Poate cæ
mai ai de lucrat în aceastæ direcflie, ai de fæcut ajustæri de finefle, ai de
comunicat în aceastæ privinflæ, dar de dragul unei cæsnicii irezistibile,
aceasta trebuie sæ devinæ prioritatea ta.

5. Ajutorul meu. “Domnul Dumnezeu a zis: ‘Nu este bine ca omul
sæ fie singur; am sæ-i fac un ajutor potrivit pentru el.’”5

Sally a fost ajutorul meu chiar dinainte de a ne logodi. Lucram la
o benzinærie Standard Oil pe vremea când angajaflii îfli puneau ei
combustibilul în rezervor, îfli spælau geamurile øi îfli verificau uleiul øi
cauciucurile – totul la preflul de douæzeci øi cinci de cenfli pe galon.

Într-o searæ, stæteam în birou întreflinându-mæ cu Betty. În acea
perioadæ, mæ întâlneam în fiecare searæ a sæptæmânii cu câte o fatæ
diferitæ – dar ele nu øtiau. Betty era “fata de vineri” øi venise sæ mæ
vadæ, cu maøina ei Camaro albastru strælucitor. Încerca sæ-mi facæ ochi
dulci øi sæ mæ linguøeascæ: “Jim, când mæ mai scofli în oraø?”

5. Geneza 2:18

În centrul atenfliei – el
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Tocmai începeam sæ-i ræspund, când am observat ceva ce m-a
bægat rapid în vitezæ – un Ford galben ca un canar, trecând prin
intersecflia din apropierea benzinæriei. Aia e Sally, m-am gândit. Vai
de mine, trebuie sæ scap repede de Betty!

“Auzi, Betty, am mult de lucru. Hai sæ te conduc!”
În mare grabæ, am urcat-o pe Betty în maøina ei øi am ajutat-o sæ

se instaleze. Am sperat cæ nu-mi observæ panica de pe faflæ în timp ce
am articulat: “Ne vedem vineri seara, la dans.”

Sally a intrat în benzinærie imediat dupæ Betty øi a parcat chiar
când Betty a dat cu spatele øi s-a întors. Mi se învârtea capul. M-am
uitat la Sally. A coborât din Fordul ei vechi, îmbræcatæ într-o pereche
de pantaloni scurfli foarte drægufli, având un zâmbet larg pe faflæ. Mæ
simfleam vinovat ca însuøi pæcatul. Am mers sæ o întâmpin fiind destul
de zæpæcit. Ea a deschis portiera din spate a maøinii øi a scos o tavæ de
lemn acoperitæ cu un øervet mare. Când a ridicat øervetul, a început
sæ-mi plouæ în guræ. Tava era plinæ cu porumb proaspæt fiert uns cu
unt, biscuifli fierbinfli, cartofi rumeni, un cheeseburger cu tot tacâmul
øi o dozæ mare, rece, de bere. Mæmicæææ, eram impresionat!

Diferenfla dintre Betty øi Sally nu mi-a scæpat neobservatæ. Betty
avea un Camaro nou øi øtia cæ mi se fæcea foame când eram în tura de
searæ. Dar când a venit la mine, singurul lucru pe care l-a avut în
minte a fost ce puteam eu face pentru ea. Sally conducea un Ford
vechi, iar principalul motiv pentru care venise la mine era sæ facæ ceva
pentru mine. Betty era în principal interesatæ numai de propria ei
persoanæ, în timp ce Sally era interesatæ de ce putea face pentru mine.
Ce contrast! Nu a trecut mult, øi Sally a devenit singura fatæ cu care
îmi dædeam întâlniri.

Odatæ cu trecerea timpului, am descoperit cæ acesta nu era un
lucru neobiønuit pentru Sally. Ea are cu adeværat un suflet cæruia îi
place sæ slujeascæ øi simflea cæ nu mæ slujeøte suficient. Nu o fæcea doar
ca sæ mæ prindæ în plasa ei, ci în felul acesta demonstra cæ mæ iubea.
Nicio altæ fatæ nu a fæcut acest lucru pentru mine în felul în care l-a
fæcut Sally. Când am avut nevoie sæ-mi bat la maøinæ lucrærile de la
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colegiu, Sally a fost pe-aproape. Când mæ suna la telefon, iar eu tocmai
îmi spælam maøina, obiønuia sæ mæ întrebe: “Pot sæ vin sæ te ajut?”
Când am zugrævit casa pærinflilor mei, a fost prezentæ – ajutând, slujind
øi fæcând viafla mai uøoaræ øi mai plæcutæ. Întotdeauna mæ urmærea øi
cæuta modalitæfli sæ mæ ajute.

Acum, dupæ treizeci øi øapte de ani de cæsnicie, lucrurile stau tot
la fel. Chiar mai bine. Majoritatea celor care vin la noi acasæ mæ
consideræ cel mai iubit bærbat pe care l-au cunoscut. Øi trebuie sæ fiu
de acord. Indiferent ce face, Sally e atentæ la mine øi e dispusæ sæ-mi
dea o mânæ de ajutor. Este cu adeværat ajutorul meu, potrivit cu
personalitatea mea, cu nevoile mele øi cu chemarea mea.

Nu trebuie sæ mæ gândesc oare cum se va descurca cu spælatul øi
cælcatul sau când se va face curat în baie sau ce avem de mâncare. Sally
se îngrijeøte de toate acestea. Eu duc gunoiul, ajut la spælatul vaselor,
dau cu aspiratorul, dar Sally conduce casa atât de bine, încât eu mæ
pot dedica lucrærii pe care Dumnezeu m-a chemat sæ o fac.

Sally mæ face sæ aræt bine. Ea acflioneazæ din spatele scenei øi mæ
ajutæ sæ am succes. Færæ Sally, care sæ aducæ echilibru în personalitatea
mea, nu aø fi astæzi acolo unde sunt. Suntem ca doi cælufli înhæmafli
împreunæ, formând o echipæ øi colaborând pentru a trage la cærufla
vieflii, cu toate îndatoririle, responsabilitæflile øi provocærile ei – iar ea
nu este genul care sæ o lase mai moale. În schimb, face chiar mai mult
decât trebuie – deseori.

Bineînfleles, nu toatæ lumea e ca mine øi ca Sally. Am întâlnit
bærbafli care nu vor sæ fie alintafli de soflia lor aøa cum mæ alintæ Sally pe
mine. Da, vor ca soflia lor sæ fie alæturi de ei øi sæ-øi îndeplineascæ
partea de responsabilitæfli, dar le place mai mult abordarea “færæ mâini”.
Ideea principalæ este cæ fiecare cæsætorie reuøitæ trebuie sæ-øi gæseascæ
echilibrul în ceea ce priveøte responsabilitæflile øi lucrul în echipæ, care
sæ se potriveascæ pe personalitatea soflului øi a sofliei øi pe situafliile prin
care au trecut prin viaflæ.

Am întâlnit soflii care aøteaptæ ca soflul lor sæ fie ajutorul lor øi sæ
aibæ, practic, normæ dublæ. Într-un cuplu simpatic, pe care îl cunosc,

În centrul atenfliei – el
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atât soflul, cât øi soflia aveau cariera lor øi pæreau sæ se înfleleagæ foarte
bine – pânæ a apærut primul copil. Soflia s-a læsat de serviciu øi a ræmas
acasæ ca sæ-øi creascæ copilul. Considera cæ statutul de mamæ o epuiza,
aøa cæ a abandonat îndatoririle casnice. Vasele erau græmadæ în chiuvetæ
øi pe bufet. Scutecele murdare erau exact acolo unde le aruncase dupæ
ce îøi schimbase copilul. De spælat øi de cælcat nu se ocupa. Se alinta øi
se juca toatæ ziua cu copilul.

Când soflul venea acasæ de la serviciu, ea se aøtepta ca el sæ spele
vasele, sæ punæ rufe la spælat, sæ facæ ordine în casæ, sæ aibæ grijæ de
copil, astfel încât ea sæ se odihneascæ. Când a venit øi al treilea copil,
soflul nu a mai putut rezista acestui program. Au ajuns la divorfl.

Poate cæ acesta este un caz extrem, dar dacæ te afli în aceastæ zonæ
a spectrului responsabilitæflilor, Dumnezeu doreøte sæ te ajute sæ gæseøti
echilibru. Dumnezeu nu a conceput femeile ca pe niøte pæpuøi care
necesitæ atenflie constantæ. În schimb, le-a fæcut sæ fie parteneri maturi,
dispuse sæ-øi punæ umærul sub poverile vieflii. Femeia din Proverbe 31
are bune obiceiuri de muncæ, administreazæ bine banii øi îøi conduce
casa eficient. Cautæ modalitæfli de a-l uøura pe soflul ei de poveri øi de
a-l face fericit. Când aceasta va deveni øi experienfla ta, o vei considera
o plæcere, nu o corvoadæ.

Sofliilor, studiafli-væ soflul! Care sunt talentele øi punctele lui forte?
Care sunt visurile øi flelurile lui? Care sunt adeværatele nevoi ale sufletului
sæu? Ce îl face sæ se simtæ iubit øi prefluit? Care sunt elementele din
planul iniflial al lui Dumnezeu pentru el, de care nu se bucuræ în prezent?
Apoi pune-fli întrebarea: Cum pot fi un adeværat ajutor potrivit pentru
soflul meu? Cum pot spori succesul lui?

De ce eu øi Sally suntem încæ îndrægostifli dupæ treizeci øi øapte de
ani de cæsnicie? Un motiv simplu este acela cæ eu o am în centrul
atenfliei pe Sally, iar ea mæ are pe mine. Dar tu? Tu ce ai în centrul
atenfliei? În primul rând propria ta persoanæ øi nevoile tale – sau pe el,
soflul tæu?
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Întrebæri de studiu pentru capitolul 5

  1. Øtii cum sæ-i deschizi inima soflului tæu?
  2. Soflul tæu ar spune cæ el se aflæ în centrul atenfliei tale?
  3. Cum ar evalua soflul tæu cæsnicia voastræ, pe o scaræ de la unu la
      zece? Dacæ nu eøti siguræ, întreabæ-l.
  4. Soflul tæu ar spune cæ eøti o soflie ca femeia din Proverbe 31?
  5. Soflul tæu te consideræ irezistibilæ? Dacæ nu, de ce nu?
  6. Vede soflul tæu în ochii tæi admiraflie øi respect?
  7. Eøti un tovaræø adeværat pentru soflul tæu, în felul în care el are
      nevoie de tine?
  8. Încerci sæ te menflii atractivæ øi sæ te îmbraci aøa cum erai când l-ai
      întâlnit pe soflul tæu?
  9. Pe o scaræ de la unu la zece, cum ar evalua soflul tæu afecfliunea ta
      faflæ de el?
10. În ochii soflului tæu, eøti un ajutor zilnic pentru el?
11. Ce îfli cere Dumnezeu sæ faci, pentru a fi numærul unu în ochii øi
      inima soflului tæu?

În centrul atenfliei – el
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CAPITOLUL 6

Dragostea extravagantæ

“Dar Dumnezeu Îøi aratæ dragostea faflæ de noi prin faptul cæ, pe când
eram noi încæ pæcætoøi, Hristos a murit pentru noi.”

– Romani 5:8, sublinierea adæugatæ

J. D., Alecia øi eu discutam de ceva vreme despre cele douæ principii
ale cæsætoriei øi modalitæflile de punere a lor în practicæ. Eram uimit de
profunzimea întrebærilor øi comentariilor lor. Eram foarte încântat la
gândul cæ, iatæ, în sfârøit, un cuplu care înflelesese totul chiar de la
începutul cæsniciei. Øi timpul a trecut rapid.

“Deci, care este urmætoarea voastræ întrebare?” am spus eu, în
timp ce Sally mi-a întins un pahar cu apæ øi le-a oferit apoi øi lor.

J. D. a sorbit o guræ, apoi s-a aplecat în faflæ cu coatele pe genunchi
øi øi-a analizat atent paharul înainte sæ-øi ridice privirea spre mine:
“Afli spus cæ, dacæ punem în practicæ aceste douæ principii øi suntem
dispuøi sæ plætim preflul, dragostea noastræ s-ar putea dezvolta din ce în
ce mai mult. Cred cæ am înfleles cele douæ principii, dar care este preflul
pe care îl avem de plætit?”

Am chicotit în timp ce mi-am pus paharul pe masa din apropiere.
“Pæi, e destul de simplu. O sæ avefli exact lucrurile pe care le considerafli
de valoare. În cazul în care cæsnicia voastræ nu reprezintæ o prioritate,
ea nu va ræmâne irezistibilæ. Æsta e adeværul gol, golufl. Cæsnicia voastræ
va fi atât de puternicæ pe cât investifli sæ o protejafli. Øi cea mai bunæ
protecflie pe care o øtiu este investiflia într-un mic scæunel cu trei picioare,
care se cheamæ echilibru.”
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Cei doi porumbei s-au uitat la mine cam ciudat, aøa cæ am
continuat: “Procesul de erodare cauzat de viafla de zi cu zi din aceastæ
lume este foarte real øi nu va dispærea niciodatæ. Diavolul ne-a împoværat
cu cumplitul jug al unei viefli stresante, dezechilibrate, aglomerate øi
ineficiente. Øtifli ce înseamnæ sæ fii aglomerat, nu? Înseamnæ sæ te afli
sub jugul lui Satana. (Joc de cuvinte de la busy – Being Under Satan’s
Yoke (Sub jugul lui Satana) – n.tr.) Prin puterea lui Hristos, trebuie sæ
ne debarasæm de jugul diavolului øi sæ luæm jugul lui Hristos, care este
odihnitor, echilibrat, controlat øi cu un scop precis.

Pentru a avea acest stil de viaflæ, trebuie constant sæ væ evaluafli
modul în care væ folosifli timpul, în raport cu cine suntefli øi cu ce væ
confruntafli. Aceasta presupune ajustarea permanentæ a scæunelului cu
trei picioare, pentru a se adapta etapelor øi situafliilor în continuæ
schimbare, pentru a væ putea menfline echilibrul orientat spre
Dumnezeu.”

“Pæi, spunefli-ne care sunt cele trei picioare øi care e legætura lor
cu o cæsnicie reuøitæ,” a intervenit Alecia.

Gæsirea echilibrului
“Cele trei picioare sunt: simplificæ, decide prioritæflile øi cultivæ-le!

Trebuie sæ ducefli o viaflæ simplæ, pentru a avea timp sæ væ dedicafli
prioritæflilor øi sæ cultivafli dragostea extravagantæ. Toate cele trei aspecte
sunt esenfliale. Dacæ încercafli sæ stabilifli prioritæfli øi sæ le cultivafli, dar
nu simplificafli, micul vostru scæunel va cædea. La fel, dacæ væ concentrafli
energia într-o viaflæ de simplitate færæ sæ facefli din cæsnicie o prioritate
øi sæ o cultivafli, vefli pierdere echilibrul. Mulfli încearcæ sæ cultive o
relaflie bunæ cu Dumnezeu øi cu partenerul de viaflæ, færæ însæ sæ le
simplifice øi sæ le facæ o prioritate, fiind continuu frustrafli øi lovifli de
eøec – fiindcæ cele trei picioare trebuie sæ conlucreze pentru a-i da
echilibru scæunelului.

Echilibrul de care avefli nevoie va depinde de chemarea voastræ øi
de etapa vieflii în care væ aflafli. Moise a petrecut patruzeci de ani pæscând
oile øi gæsind adeværata umblare cu Dumnezeu. Apoi a petrecut alfli

Dragostea extravagantæ
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patruzeci de ani slujind poporul lui Dumnezeu. Cele douæ stiluri de
viaflæ au fost complet diferite, dar amândouæ au fost echilibrate pentru
ceea ce reprezenta Moise în respectiva perioadæ. Isus a petrecut treizeci
de ani liniøtifli în Nazaret, dezvoltându-Øi caracterul – apoi trei ani øi
jumætate de ani activi în lucrare. Gæsifli-væ echilibrul, în funcflie de
momentul pe care îl traversafli în viaflæ!

Acest echilibru trebuie sæ susflinæ dragostea irezistibilæ dintre voi
doi, o dragoste în care sæ nu fifli înlocuifli niciunul dintre voi cu nimic
altceva. Trebuie sæ væ fixafli foarte precis prioritæflile øi apoi sæ væ investifli
cât mai bine energiile pentru a le cultiva. Orice altceva poate aøtepta,
se poate dærâma sau se poate elimina.”

O privire foarte serioasæ a învæluit ochii lui J. D. øi ai Aleciei, pe
mæsuræ ce cuvintele mele începeau sæ fie înflelese. “Øi cum se fac aceste
lucruri în termeni practici, domnule Hohnberger?” a întrebat J. D.
“Majoritatea oamenilor pe care îi cunosc iau viafla aøa cum vine. Veønic
aøteaptæ ca lucrurile sæ se mai potoleascæ, sæ îøi poatæ da øi ei seama
cam care ar fi lucrurile pe care le au de fæcut.”

“Observaflia ta e foarte adeværatæ, J. D. Aceasta este consecinfla ce
trebuie suportatæ. Trebuie sæ iei hotærârea sæ controlezi tu împrejurærile,
dacæ nu, te controleazæ ele pe tine.

Stafli sæ iau o foaie de hârtie ca sæ væ aræt cum îmi decid eu
prioritæflile.” M-am dus la birou øi am luat o hârtie galbenæ, pe care
le-am dat-o apoi lor. “Uite lista mea de prioritæfli. Le aranjez în funcflie
de ceea ce este bun, foarte bun, cel mai bun øi pierdere de vreme.
Bineînfleles, unele lucruri sunt mai ræu decât o pierdere de vreme. Sunt
de-a dreptul rele. Pe acelea le-am eliminat când am acceptat Biblia ca
standard pentru viafla mea. Dar mi-au mai ræmas o græmadæ de lucruri
în viaflæ care nu sunt rele, dar care te priveazæ de lucrurile cele mai
bune - øi æsta e locul în care picæm de cele mai multe ori în capcanæ.”

J. D. øi Alecia mi-au studiat lista:
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Sæ umblu zi de zi cu
Dumnezeu

Sæ o fac pe soflia mea
regina mea

Sæ cresc copii cu
teamæ de Dumnezeu

Sæ influenflez în bine
viafla altora:
Familie
Prieteni
Membrii ai bisericii
Cei cu nevoi

Øtiri, ziare, reviste

Radio øi TV

Internet øi e-mail

Obligaflii sociale

Responsabilitæfli la
bisericæ

Cælætorii, vacanfle øi
recreaflie

Viafla profesionalæ

Øtiri, ziare, reviste

Radio øi TV

Internet øi e-mail

Internet øi e-mail

O viaflæ de distracflie
continuæ øi obligaflii
sociale din care nu
am nimic bun de
câøtigat

Discuflii telefonice
færæ sens øi întâlniri
inutile

Prea mult succes
omenesc

Foarte bune øi celeFoarte bune øi celeFoarte bune øi celeFoarte bune øi celeFoarte bune øi cele
mai bunemai bunemai bunemai bunemai bune

BuneBuneBuneBuneBune Pierdere dePierdere dePierdere dePierdere dePierdere de
timptimptimptimptimp

Dragostea extravagantæ
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Dupæ un moment, am continuat: “Pentru mine, este crucial sæ
identific mai întâi care este prioritatea numærul unu din punct de vedere
raflional øi apoi sæ analizez lucrurile care concureazæ pentru atenflia
mea. Existæ multe lucruri bune care trebuie sæ-øi gæseascæ un loc în
viafla noastræ, dar nu pot deveni esenfla vieflii noastre. Majoritatea
oamenilor trebuie sæ munceascæ pentru a-øi câøtiga existenfla, dar când
munca devine principalul lucru din viafla lor, ei se aflæ într-un
dezechilibru. Acelaøi principiu se aplicæ øi în dreptul implicærilor sociale,
al responsabilitæflilor de la bisericæ, în dreptul cælætoriilor, vacanflelor øi
petrecerii timpului liber. Prea mult dintr-un lucru bun limiteazæ øi
înghesuie lucrurile care sunt foarte bune øi cele mai bune.”

Alecia a intervenit brusc: “Afli pus câteva lucruri øi la coloana cu
‘bune’, øi la coloana cu ‘pierdere de vreme’. E o greøealæ?”

“Nu, nu e o greøealæ, Alecia. Am pus cu un motiv precis øtirile øi
mass-media în ambele coloane. Sæ mæ îngrop în mizeriile, nenorocirile
øi nimicurile pe care le foarfecæ zilnic media este, pentru mine, pierdere
de timp. Dar nici nu sunt de pærere cæ ar trebui sæ mæ vâr cu capul în
nisip øi gata. Dacæ un uragan ameninflæ Florida, iar eu am în plan sæ
cælætoresc acolo, ar fi prudent sæ øtiu din timp. Sau dacæ un alt ræzboi
izbucneøte undeva, n-ar fi ræu sæ am o idee despre ce e vorba. Principiul
este: ‘nu niciodatæ øi nu întotdeauna’. Trebuie ca permanent sæ filtrezi
prin Dumnezeu ce este cel mai bine sæ faci cu timpul tæu øi ce anume
e în plus. Dacæ prioritæflile tale majore sunt în continuu læsate la o
parte, trebuie sæ-fli reorientezi energiile øi atenflia. Pentru mine,
prioritæflile principale nu sunt opflionale. Sunt esenfliale. Sunt expresia
practicæ a ceea ce a vrut sæ spunæ Isus prin cuvintele: ‘Cæutafli mai întâi
Împæræflia lui Dumnezeu øi neprihænirea Lui.’”1

Lucrurile “bune” în locul “celor mai bune” devin “o pierdere de
timp.”

“Cred cæ, pentru unii oameni, studierea Bibliei ar intra în categoria
‘pierdere de timp’.”

1. Matei 6:33
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Alecia a întrebat: “Cum se poate aøa ceva? Nu este studierea Bibliei
una dintre prioritæfli?”

“Corect abordatæ, studierea Bibliei este o parte vitalæ a procesului
de învæflare a umblærii cu Dumnezeu. Dar unii oameni o folosesc pentru
a evita adeværatele probleme ale vieflii lor. Studierea Bibliei poate deveni
un înlocuitor pentru autentica umblare cu Dumnezeu øi pentru
investiflia în partenerul de viaflæ øi în copii. Isus Însuøi a spus: ‘Cercetafli
Scripturile, pentru cæ socotifli cæ în ele avefli viafla veønicæ; dar tocmai
ele mærturisesc despre Mine. Øi nu vrefli sæ venifli la Mine ca sæ avefli
viaflæ!’”2

Alecia se uita la mine de parcæ aø fi devenit un eretic, aøa cæ am
explicat mai departe: “Am de mulfli ani de zile un prieten care vine
întotdeauna cu o ‘nouæ luminæ’ privind profeflia pe care ar trebui sæ o
studiez. Poate discuta despre împæratul de la miazænoapte øi cel de la
miazæzi ore întregi øi sæ-fli detalieze apoi cele mai recente mæsuri în
privinfla libertæflii religioase. Dar cæsnicia lui e vraiøte, iar el refuzæ sæ
încerce sæ rezolve problema. Atenflia lui pe evenimentele sfârøitului a
devenit un substitut pentru lucrarea pe care trebuie sæ o facæ în propriul
caracter øi în propria cæsnicie.”

“Cred cæ înfleleg ce vrefli sæ spunefli”, a ræspuns Alecia. “Când
studierea Bibliei ne priveazæ de lucrurile bune øi de cele mai bune
înseamnæ cæ suntem în dezechilibru.”

“Vezi? Ai înfleles.”
M-am uitat la J. D. øi parcæ îi vedeam rotiflele minflii învârtindu-se.

“Domnule Hohnberger, uneori pare cæ trebuie sæ renunfli la unele
activitæfli care sunt bune øi plæcute – poate chiar permanent.”

“Da, aøa e, J. D. Dacæ aceste activitæfli afecteazæ relaflia cu cel sau
cea cu care te-ai cæsætorit, trebuie fie eliminate, fiindcæ sunt musafiri
nepoftifli, fie repoziflionate pe locul al doilea, al treilea sau al patrulea
pe lista cu prioritæfli. Avem cu toflii un timp limitat øi e nevoie de timp
pentru a face din partenerul nostru o prioritate. Aøa cæ, analizafli-væ

2. Ioan 5:39, 40

Dragostea extravagantæ
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viafla, timpul øi prioritæflile! Hotærâfli-væ sæ încetinifli ritmul! Învæflafli sæ
spunefli ‘nu’ cu amabilitate. Tragefli linie, eliminând musafirii nepoftifli
øi apærându-væ prioritæflile. A, øi fifli pregætifli sæ rezistafli atacului!”

“Ce vrefli sæ spunefli prin ‘sæ rezistafli atacului’?” a întrebat J. D.
“Când am eliminat televizorul, ziarele, revistele, sportul, politica

øi numeroasele obligaflii sociale øi bisericeøti, pentru a petrece cu regina
mea mai mult timp, familia, rudele øi membrii bisericii nu au înfleles
acest lucru. ‘Jim, devii fanatic! Eøti dus! Nu mai eøti unul de-al nostru!’

Dar reacflia lor nu e o tragedie, fiindcæ sunt încæ îndrægostit, la
vârsta de øaizeci de ani. Am cântærit lucrurile de care îmi pæsa cu
adeværat. Am analizat ceea ce este într-adevær demn de timpul meu.
Sau, altfel spus, am stat øi m-am întrebat ce poate merita implicarea
mea în aøa mæsuræ, încât sæ-mi afecteze relaflia zilnicæ de iubire cu soflia
mea. Øi am ales un curs nou øi mai bun.”

“Eu zic cæ se meritæ!” a îngânat Alecia.
“O, da,” am continuat eu. “Vedefli voi? Scopul real pe care

Dumnezeu îl urmæreøte cu noi nu constæ în lucruri trecætoare øi
superficiale, ci într-o autenticæ umblare cu El, în dragostea faflæ de
partenerul nostru, pe care sæ îl iubim aøa cum ne iubeøte El, øi apoi în
ræspândirea acestei atitudini în jurul nostru. Aceasta este viafla împlinitæ,
reuøitæ pe care lumea øi biserica aøteaptæ sæ o vadæ.

Deci, definifli ce anume în viafla voastræ este ræu, o pierdere de
vreme, precum øi ce este bun, foarte bun øi cel mai bun. Apoi aøezafli
în ordinea importanflei lucrurile cele mai bune øi foarte bune, iar de
restul debarasafli-væ. E chiar simplu – dar nu e deloc uøor! Suntem
obiønuifli sæ ne ducem existenfla în mijlocul nimicurilor øi fleacurilor
pe care aceastæ lume ni le pune în faflæ. Dar noi trebuie sæ punem capæt
acestui tip de viaflæ de joasæ calitate, dacæ vrem ca relafliile noastre de
cæsætorie sæ devinæ irezistibile.

V-afli putea teme – aøa cum s-a temut Stan la început – cæ vefli fi
lipsifli tocmai de lucrurile pentru care meritæ sæ træieøti. Dar, între timp,
vefli descoperi adeværatul scop al vieflii – relafliile.”



111

Alecia a adæugat meditativ: “E ca øi când ar trebui sæ renunfli la
mâncarea nesænætoasæ de fast food øi sæ începi pentru prima oaræ un
program de exercifliu fizic. E nevoie de disciplinæ øi perseverenflæ, dacæ
vrei sæ te simfli mai bine.”

“Da, e o comparaflie bunæ, Alecia. Este greu la început sæ învefli sæ
menflii pe picioare acel scæunel numit echilibru. Dar pe mæsuræ ce spui
‘nu’ la o mulflime de ispite øi lucruri care îfli distrag atenflia, îfli formezi
un nou stil de viaflæ øi devine mai uøor. Isus a spus: ‘Ia-fli crucea øi
urmeazæ-Mæ!’3 Crucea reprezintæ tot ceea ce trebuie eliminat din
obiceiurile noastre zilnice, ca sæ se creeze spafliu pentru lucrurile cele
mai bune pe care Dumnezeu le are de oferit.

Nu obosifli pe parcurs, ci perfecflionafli-væ! Aflafli care sunt
aøteptærile pe care le are Dumnezeu de la voi în prezent. Læsafli la o
parte aøteptærile altora. Apoi concentrafli-væ cele mai bune energii în
cultivarea iubirii extravagante.”

Iubind extravagant
Le-am væzut din nou sclipirile din ochi, în timp ce Alecia a întrebat:

“Ce vrefli sæ spunefli prin ‘iubire extravagantæ’?”
“Am dat odatæ peste o poezie scrisæ de Joni Eareckson Tada, care

sunæ cam aøa:

Dragostea este extravagantæ
Prin preflul pe care cere sæ-l plæteøti,
Prin timpul pe care cere sæ-l investeøti,
Prin energia pe care cere sæ o foloseøti.

Cuvântul “iubire” a ajuns sæ se refere la toate lucrurile care ne
produc plæcere. Spunem uneori: ‘O, iubesc la nebunie maøina asta!’
sau ‘Iubesc biscuiflii cu ciocolatæ!’ sau ‘Îmi place la nebunie sæ mæ plimb
pe plajæ!’ Nu e nimic greøit în acest tip de aøa-zisæ ‘iubire’, dar aceasta

3. Marcu 10:21

Dragostea extravagantæ
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nu este în niciun caz iubire extravagantæ. Aøa cum spune poezia,
dragostea extravagantæ se mæsoaræ în funcflie de preflul pe care îl plæteøti
în timpul øi energia investite, nu în recompensa pe care o primeøti.”

“Cu alte cuvinte”, a adæugat J. D., “ceea ce dai conteazæ mai mult
decât ceea ce primeøti.”

“Exact. De aceea Calvarul este cea mai mæreaflæ demonstraflie a
iubirii extravagante la care a asistat universul vreodatæ. Pentru cæ acolo,
Dumnezeu a pus în joc totul, pentru a ne ræscumpæra pe noi. Preflul
plætit a fost viafla singurului Sæu Fiu. E, asta înseamnæ extravagant!
Probabil cæ cel mai cunoscut text din Scripturæ este Ioan 3:16, ‘Cæci
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat.’” (subliniere
adæugatæ)

“Øtifli ceva, domnule Hohnberger” a intervenit Alecia cu respect, “eu
cred cæ El nu numai cæ a dat – la timpul trecut –, ci încæ dæ øi astæzi.”

“Ai perfectæ dreptate, Alecia! Øi asta, pentru cæ vrea sæ refacæ
legætura cu noi. Esenfla cerului este viafla, iubirea øi relaflia. Esenfla iadului
este moartea, despærflirea, izolarea. Dumnezeu vrea sæ ne ræscumpere
din micile gropi ale iadului pe care ni le-am creat în viafla noastræ øi sæ
ne facæ sæ gustæm din cer, cât ne aflæm pe pæmânt. Øi este atât de ataøat
de noi, încât a fost dispus sæ-øi dea propria viaflæ!

Uite fix cu acest lucru Isus mi-a cucerit inima. Motivul pentru
care Îl urmez pe Hristos nu fline atât de mult de ‘adevær’ în sine, ci de
faptul cæ El a fost dispus sæ moaræ pentru cei care au urât adeværul – iar
lucrul æsta conteazæ pentru mine. A fost o vreme când nu voiam sæ am
nimic de-a face cu Scriptura. Era în dezacord cu viafla mea øi cu ceea ce
fæceam. Dar când L-am væzut pe Dumnezeu manifestându-Øi iubirea
faflæ de mine când eu eram încæ pæcætos, inima mea a fost cuceritæ. De
aceea Îl urmez – øi, pe mæsuræ ce continui sæ Îl urmez, El îmi dæ putere
sæ fac pentru Sally ceea ce El face pentru mine – sæ o copleøesc cu o
dragoste extravagantæ.”

J. D. øi Alecia mæ studiau cu hotærâre în ochi øi cu dorinfla de a
înflelege øi mai mult. Da, erau dispuøi sæ achite preflul pentru o cæsnicie
irezistibilæ. Eu am continuat:
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“Creøtinismul, adeværatul creøtinism, este marcat de existenfla unui
scop major, de o hotærâre nestræmutatæ, care refuzæ sæ cedeze
influenflelor exterioare øi nu flinteøte nimic mai jos decât standardul øi
exemplul lui Dumnezeu. ‘Doamne, Te urmez. Tu aprinzi în mine
scânteia primaræ de a reface sau iniflia dragostea extravagantæ în cæsnicia
mea. Numai pæøind prin credinflæ øi permiflând ca harul Tæu sæ mæ
îndrume zi de zi, pas cu pas, voi putea gæsi ceea ce îi aøteaptæ pe tofli cei
care cred øi Te urmeazæ.’

Væ aducefli aminte pilda mærgæritarului de mare prefl, nu-i aøa?
‘Împæræflia cerurilor se mai aseamænæ cu un negustor care cautæ
mærgæritare frumoase. Øi, când gæseøte un mærgæritar de mare prefl, se
duce de vinde tot ce are øi-l cumpæræ.’4

Mærgæritarul de mare prefl este Hristos, comoara mea cea mai
valoroasæ. El meritæ mult mai mult decât orice lucru la care aø putea
eu sæ renunfl, pentru a-I face Lui loc în viafla mea. El a devenit sursa
iubirii extravagante. Øi odatæ ce L-am gæsit pe El, am descoperit o altæ
minunatæ perlæ – inima iubitei mele Sally.”

Sacrificiul nu e suficient
Am continuat cu gânduri legate de dragostea extravagantæ pânæ

târziu în cursul aceleiaøi seri. Este suficient doar sacrificiul, singur?
Am ridicat eu întrebarea. Ca ræspuns, m-am îndreptat spre 1 Corinteni
13:1-3. Iatæ în continuare aceste versete parafrazate:

Te pofli adresa partenerului cu elocvenfla øi farmecul îngerilor,
dar færæ a investi ceva øi din inima ta, e doar un zângænit în urechile
lui. Pofli apela la inteligenflæ, înflelepciune, înflelegere øi credinflæ pentru
a depæøi orice obstacol din cæsnicia ta, dar færæ o dragoste adeværatæ,
care sæ lege o inimæ de alta, toate acestea nu valoreazæ nimic. Øi îfli pofli
sacrifica toatæ bogæflia, sænætatea øi chiar øi viafla pentru soflul sau soflia
ta – dar dacæ inima ta nu se identificæ øi nu vibreazæ la fel cu profunzimea
sufletului soflului sau sofliei tale, ai ratat sacrificiul adeværat – øi iubirea
adeværatæ de la Calvar.

4. Matei 13:45, 46, subliniere adæugatæ
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La Calvar, Dumnezeu a fæcut mai mult decât doar sæ sacrifice
viafla iubitului øi prefliosului Sæu Fiu. El S-a identificat pentru totdeauna
cu noi. S-a pus în locul nostru – un loc al slæbiciunii, al vulnerabilitæflii
øi izolærii. El øtie din proprie experienflæ ce simflim noi. Se implicæ activ
în bucuriile, supærærile øi luptele noastre. Îi este “milæ de slæbiciunile
noastre”.5 Øi datoritæ acestei identificæri cu noi, Se oferæ sæ ne
ræscumpere øi sæ refacæ legætura cu noi.

Pofli sæ faci câte fapte bune øi sacrificii vrei pentru soflul sau soflia
ta, dar dacæ nu îi dai øi inima ta, nu ai parte de dragoste extravagantæ.
Eu mæ ofer pe mine însumi reginei mele în fiecare zi. Cuvintele mele
pot deschide urechile ei; faptele mele pot vorbi atât de tare, încât sæ-i
deschidæ sentimentele; atingerile mele pot sæ-i încælzeascæ inima.
Propria mea persoanæ oferitæ în dar o face sæ poatæ zâmbi. Timpul
petrecut cu ea o face siguræ pe iubirea mea extravagantæ. Toate acestea
îi spun: “Eøti irezistibilæ pentru mine!” Dragostea nu poate rezista prea
mult dacæ nu este exprimatæ. Prin urmare, nu læsa ca inima partenerului
tæu sæ înfometeze din lipsæ de atenflie. Dæ-fli seama care sunt nevoile
lui. Pune-te în locul lui øi încearcæ sæ simfli împreunæ cu el în luptele
pe care le duce. Dedicæ-te cu totul slujirii lui. Fæ-l sæ înfleleagæ cæ nu
existæ sacrificiu din timpul øi energia ta care sæ fie prea mare pentru a
fi fæcut, nici un munte prea înalt pentru a fi urcat, nici un ocean prea
lung pentru a fi traversat înot øi nici o distanflæ prea mare pentru a fi
parcursæ, ca sæ pæstrafli relaflia pe care afli avut-o la început.

Øi nu fac trimitere aici la dragostea aceea siropoasæ din filme. Mæ
refer la dragostea adeværatæ, extravagantæ, pusæ în practicæ datoritæ
principiilor lui Dumnezeu, prin puterea lui Isus Hristos. Voi înøivæ
nu putefli naøte o astfel de dragoste. Ea vine numai în urma turnærii
iubirii lui Dumnezeu în inima voastræ de cætre Duhul Sfânt.6 Este un
proces continuu de filtrare, ascultare øi apoi acflionare conform cu ceea
ce væ spune El sæ facefli.

5. Evrei 4:15.
6. Vezi Romani 5:5
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Mici lucruri cotidiene
Dragostea extravagantæ se dezvoltæ prin mici atenflii exprimate

adesea. Importante în viaflæ nu sunt atât de mult lucrurile mari, ci
dragostea exprimatæ în mici gesturi de fiecare zi.

În primii ani, Sally øi cu mine foloseam diferit tubul cu pastæ de
dinfli. Ea, foarte atentæ, îl strângea de la capæt, ræsucea partea ræmasæ
goalæ øi îl punea apoi grijulie în dulæpior. Eu nu voiam sæ mæ deranjez
cu toate astea. Luam pur øi simplu tubul, îl strângeam sæ iasæ niøte
pastæ øi îl puneam undeva la îndemânæ. Probabil cæ øtifli foarte bine ce
fel de tensiuni genereazæ acest mic fapt!

Øi mai era øi felul în care foloseam prosopul dupæ duø. Sally stætea
în cabina de duø øi se øtergea acolo. Se usca grijulie pe fiecare picior
înainte sæ pæøeascæ pe covoraøul de baie. Nu fæcea nici mæcar un strop
de apæ în jur. Eu? Nici nu opream bine robinetul cæ øi sæream din duø
direct pe covoraøul de baie, luam un prosop øi mæ øtergeam. Bineînfleles,
când ajungeam sæ fiu uscat, covoraøul era ud leoarcæ. Sally intra în baie
câteva minute mai târziu, având în picioare doar øosete, øi cælca exact pe
covorul ud. Se înfuria, iar eu habar nu aveam despre ce e vorba.

O altæ sursæ de ciondæneli era perspectiva asupra punctualitæflii.
Tata mi-a bægat în cap ideea cæ dacæ ajungi la timp, ai întârziat deja –
øi asta includea øi ora la care se servea masa. Acasæ la pærinflii mei,
întotdeauna, masa era gata cu cinci minute înainte de ora stabilitæ.
Familia lui Sally era mai permisivæ în ceea ce priveøte masa. Atâta
vreme cât aceasta era servitæ într-un interval de cincisprezece-douæzeci
de minute de la ora stabilitæ, era bine. Lui Sally îi venea greu sæ înfleleagæ
de ce mæ supæram atât de tare când încæ mesteca în salatæ sau aøeza
farfuriile la cinci minute dupæ ora fixatæ.

În fiecare dintre aceste situaflii, am început sæ analizæm modul în
care ne raportam la conflict. Sally flinea furia în ea, evitând sæ condamne
pe faflæ comportamentul care o enerva, repetând de o mie de ori situaflia
în mintea ei. Acest lucru nu fæcea altceva decât sæ genereze înstræinare
între noi. Pe de altæ parte, eu nu aveam nicio problemæ când era vorba
de izbucnirea unui conflict, øi încæ porneam ambele motoare.

Dragostea extravagantæ
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A trebuit sæ învæflæm sæ mergem la Calvar øi sæ gæsim acolo voinfla
de a face mai degrabæ voia lui Dumnezeu decât voia noastræ. Eu trebuia
sæ-mi mai domolesc abordarea cam prea vocalæ, iar Sally trebuia sæ-øi
comunice deschis nevoile øi dorinflele. A fost nevoie ca pe rând sæ vorbim
øi sæ ne ascultæm unul pe altul.

În felul acesta, am putut gæsi soluflii pentru micile lucruri care
generau divergenfle între noi. Eu am învæflat cæ nu e mare lucru sæ
strângi tubul de pastæ de la capæt, sæ-l ræsuceøti øi sæ-l pui la loc în
dulæpior øi nici nu e mare chin sæ iei covoraøul de baie øi sæ-l pui la
uscat, dupæ duø. Sally a învæflat, în Hristos, cum sæ pregæteascæ masa
înainte, nu dupæ ora stabilitæ. Bineînfleles, acestea erau mici sacrificii –
dar ele s-au adæugat la dragostea mare øi extravagantæ!

Træsætura definitorie
Dragostea extravagantæ revine la Calvar ori de câte ori este nevoie.

Cu alte cuvinte, vechile mele gânduri øi tipare de gândire trebuie sæ fie
ræstignite, astfel încât noua relaflie de cæsætorie, în Hristos, sæ vinæ la
viaflæ. Acest lucru poate fi simplu, dar nu e deloc uøor. E nevoie ca
viafla lui Hristos sæ fie împærtæøitæ zilnic prin Cuvântul øi Duhul Sæu
cel Sfânt. E nevoie de o renunflare la vechile mele tipare øi o adoptare
a unor tipare noi. Înseamnæ cæ trebuie sæ mæ bazez pe o putere din
afara mea pentru tot restul vieflii. Aceasta este, de fapt, viafla de creøtin!
În procesul de descoperire a iubirii extravagante, vefli atinge øi problema
mântuirii prin Isus Hristos øi prin intermediul principiilor Sale.

Dragostea extravagantæ este træsætura definitorie a prezenflei lui
Dumnezeu în viafla øi în cæsnicia noastræ. Haidefli sæ aruncæm o privire
asupra cunoscutului pasaj din 1 Corinteni 13:4-7, pentru a vedea cum
se exprimæ aceastæ iubire – øi cum nu se exprimæ. Îmi place sæ scriu
cuvintele, ca sæ le pot vedea. Pe unele le-am parafrazat, dupæ versiunea
Strong a Bibliei, pentru a le putea aplica mai bine la cæsnicia mea.
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Ce face dragosteaCe face dragosteaCe face dragosteaCe face dragosteaCe face dragostea

Suportæ multe øi, cu toate
acestea, este amabilæ

Exprimæ bunætatea în fapte

Acoperæ toate lucrurile – suportæ
cu ræbdare defectele partenerului
meu

Crede toate lucrurile – cautæ sæ
vadæ situafliile øi pe partenerul
meu prin ochii lui Dumnezeu,
nu în funcflie de aparenfle

Speræ totul – ræmâne optimistæ

Rezistæ – nu renunflæ

Nu pierde niciodatæ din vedere
scopul de a pæstra sau a
redobândi iubirea irezistibilæ

Pune mare prefl pe ceea ce este
bun, corect øi adeværat – øi
comunicæ acest lucru

Ce nu face dragosteaCe nu face dragosteaCe nu face dragosteaCe nu face dragosteaCe nu face dragostea

Nu invidiazæ – nu întrefline
sentimente negative

Nu se laudæ

Nu explodeazæ

Nu se comportæ grosolan sau de
prost-gust

Nu insistæ asupra perspectivei
egoiste

Nu se enerveazæ

Nu se concentreazæ pe aspectele
negative

Nu se mulflumeøte cu metode
superficiale øi distructive de a
relafliona

Gândindu-mæ la aceste aspecte, le-am rezumat în trei principii
care pæstreazæ vie dragostea extravagantæ.

Dragostea extravagantæ
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Politica “uøilor deschise” adoptatæ de Dumnezeu
Invitaflia pe care ne-o adreseazæ Dumnezeu tuturor este: “Venifli…

sæ ne judecæm!”7 Uau! Dumnezeul universului nu numai cæ Se aratæ
dispus sæ stea sæ analizeze situaflia cu noi, dar øi lasæ loc pentru
perspectiva øi individualitatea noastræ – pe lângæ faptul cæ e dispus sæ
fie tolerant cu deficienflele noastre. Pæi asta e ceva de-a dreptul uluitor!
Haidefli sæ vedem dacæ putem asimila aceste concepte.

În prezent, Alecia øi J. D. pot discuta unul cu altul orice. Nu
numai cæ sunt deschiøi unul faflæ de celælalt, dar sunt øi toleranfli cu
perspectivele diferite pe care le au. Ea e altfel decât el, iar dragostea lui
extravagantæ lasæ loc individualitæflii ei. Iar a ei, individualitæflii lui. Ce
iubire!

Totuøi, dacæ unul dintre ei începe sæ fie orientat doar spre propria
persoanæ, întregul scenariu se schimbæ. Dintr-odatæ, el nu mai are
timp pentru “comentariile” ei øi devine intolerant cu perspectiva ei,
care diferæ de a lui. Individualitatea ei are acum nevoie sæ fie neutralizatæ,
modelatæ øi sæ devinæ ca a lui – sau aøa cum vrea el sæ fie. Dacæ nu, ea
devine ceva deranjant pentru el, un obiect folosit doar pentru nevoile
øi satisfacflia lui. Ca rezultat, în timp, frumoasa uøæ a inimii ei se închide.
De ce? Pentru cæ iubirea de sine a preluat comanda. Acest proces se
poate întâmpla øi invers.

Notafli cæ în fiecare relaflie, chiar øi în relaflia cu Dumnezeul
universului, perspectiva individualæ este o calitate a iubirii extravagante.
Aceasta nu înseamnæ neapærat cæ suntem de acord în orice, ci cæ-i
permitem celeilalte pærfli sæ aibæ o viziune diferitæ. Cu alte cuvinte, sæ
existe toleranflæ – nu pentru lucruri rele, ci pentru individualitate.
Dumnezeu nu a creat douæ persoane exact la fel. El nu crede în formele
identic decupate, øtampilând aceleaøi træsæturi – fæcându-ne ca pe niøte
oameni de turtæ dulce. Nu, ci fiecare persoanæ are daruri diferite, talente
øi perspective diferite øi un IQ variind de la foarte slab la extrem de
ridicat. Unii oameni sunt introvertifli, în timp ce alflii sunt extrovertifli.

7. Isaia 1:18
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Unii au darul de a-i organiza pe alflii, în timp ce alte persoane se
concentreazæ eficient numai asupra propriei activitæfli. Unora le place
sæ se exprime într-o mæsuræ foarte mare, în timp ce alflii sunt mulflumifli
cu doar câteva cuvinte.

Ce vreau sæ spun cu toate acestea? Vreau sæ spun cæ, dacæ lui
Dumnezeu Îi place varietatea, haidefli sæ nu înæbuøim individualitatea
pe care El a creat-o în fiecare. Nu mæ refer aici la tolerarea ræului; mæ
refer la faptul de a ne oferi reciproc libertatea de a fi aøa cum suntem øi
de a descoperi unicitatea fiecæruia, precum øi ceea ce poate deveni
celælalt în Isus, prin Cuvântul Sæu. Cæsætoria este o unire a douæ viefli øi ar
trebui sæ reflecte douæ individualitæfli – nu doar una dintre cele douæ.

Apostolul Pavel a scris: “…Unde este Duhul Domnului, acolo
este [libertate].”8 Dacæ Domnul permite o astfel de libertate, sæ nu o
sufocæm noi în cei dragi. Trebuie sæ ajungem sæ vedem floarea unicæ
pe care a creat-o Dumnezeu în partenerii noøtri øi apoi sæ-i permitem
acelei flori – parfumului øi petalelor – sæ fie ceea ce a intenflionat
Dumnezeu la început. Aceastæ atitudine într-o cæsnicie face ca inimile
celor doi sæ înfloreascæ, nu doar sæ supraviefluiascæ.

Defecte
Cu toflii avem defecte – unul sau mai multe domenii în care nu le

împlinim aøteptærile celor dragi. Nu existæ om perfect. Isus a fost singura
Persoanæ echilibratæ øi perfectæ care a pæøit vreodatæ pe aceastæ planetæ.
Unde putem, prin harul lui Dumnezeu, sæ ne corectæm defectele øi sæ
eliminæm dezechilibrele! Sæ nu folosim scuze de genul: “Aøa sunt eu.”
În plus, în acest proces de gæsire a echilibrului, în Isus, haidefli sæ fim
îngæduitori cu partenerii noøtri, aøa cum este Isus cu noi!

Sæ ne punem puflin în locul soflilor noøtri øi sæ încercæm sæ
înflelegem ce simt. Apoi sæ facem pentru ei ceea ce ne-ar plæcea ca ei sæ
facæ pentru noi, dacæ lucrurile ar sta invers. Haidefli sæ fim sinceri unul
cu altul cu privire la pærflile noastre negative! Dar, în acelaøi timp,

8.  2 Corinteni 3:17
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haidefli sæ recunoaøtem cæ ceea ce unei persoane i se pare a fi simplu
alteia i s-ar putea pærea extrem de greu.

De exemplu, eu mæ lupt cu nervozitatea, în timp ce Sally pare sæ
se fi næscut cu un temperament calm. Ea se luptæ cu mâncatul în exces,
în timp ce mie nu-mi pasæ foarte mult de mâncare. Suntem diferifli;
suntem altfel. Acolo unde ea este slabæ, eu sunt puternic. Unde eu
sunt slab, ea este puternicæ. Existæ un punct maxim pentru fiecare
dintre noi. Haidefli sæ învæflæm sæ avem ræbdare øi sæ dæm dovadæ de
îngæduinfla lui Dumnezeu atunci când vedem aceste deficienfle la
partenerul nostru. Iatæ ce este dragostea extravagantæ – o dragoste pe
care meritæ sæ o ai chiar de-ar fi sæ pierzi tot restul. Aceastæ dragoste
extravagantæ este la dispoziflia tuturor. Este øi la dispoziflia voastræ –
dacæ o vrefli din toatæ inima, din tot sufletul øi cu tot cugetul. Cu toflii
o putem avea, însæ numai dacæ o cæutæm.

Câtæ vreme este în desfæøurare acest proces de dezvoltare a iubirii
extravagante, haidefli sæ ne concentræm pe calitæflile pe care le avem.
Haidefli sæ vedem din nou piatra preflioasæ de care ne-am îndrægostit øi
sæ nu uitæm cæ partenerul nostru este ca un diamant neølefuit. Sæ ne
vedem soflul sau soflia aøa cum poate fi prin procesul de ølefuire al lui
Dumnezeu øi sæ nu pierdem niciodatæ din vedere acel ideal, rezolvând
problemele care apar øi ræmânând concentrafli pe soluflii.

Mici atenflii
Am dedicat deja trei capitole subiectului exprimærii iubirii

dezinteresate. Importanfla acestui subiect nu poate fi niciodatæ prea
mult scoasæ în evidenflæ. Dacæ rezonezi cu inima partenerului tæu în
lucrurile mici, acelaøi lucru va fi valabil øi în dreptul lucrurilor mari, în
cele mai multe cazuri.

Sincer sæ fiu, consider cæ lucrurile mici care îmi apar în cale îmi
pun la încercare mult mai mult puterea de sacrificare a timpului øi a
energiei – generând, în acelaøi timp, cea mai mare bucurie. Fiul meu
Matthew a început sæ înfleleagæ acest principiu pe când era prieten cu
Angela, fata cu care s-a cæsætorit, în final.
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Eu øi Matthew l-am invitat pe prietenul lui cel mai bun øi pe tatæl
acestuia sæ vinæ în excursia noastræ anualæ în Quetico, Canada. De ani
de zile, fæceam aceastæ excursie, iar Matthew abia o aøtepta, la fel ca
mine, de fapt. Dar în acest an la care mæ refer, între el øi Angela începuse
sæ se creeze o oarecare apropiere. Nu suporta gândul cæ nu va vorbi cu
ea sau nu o va vedea timp de douæ sæptæmâni. Angela se confrunta cu
niøte dificultæfli øi era disperatæ cæ va fi despærflitæ de Matthew atâta
timp – deøi nici nu voia sæ audæ cæ el renunflæ la ieøirea preferatæ în
naturæ.

Matthew øi-a exprimat dragostea extravagantæ prin faptul de a-i
compune câte o scrisoare specialæ pentru fiecare zi în care era plecat.
El le-a dat numele de “doza zilnicæ” a Angelei. Ideea era ca ei sæ-øi
continue relaflia zilnicæ prin intermediul acestor scrisori. Pe fiecare a
scris data corespunzætoare deschiderii, le-a pus într-o cutie øi i le-a dat
Angelei în seara dinaintea plecærii. În ochii ei au început sæ licæreascæ
lacrimi când Matthew i-a dat cutia plinæ cu iubirea lui extravagantæ.
Apoi a venit rândul lui Matthew sæ fie luat prin surprindere. Angela a
scos din poøetæ un mic teanc de scrisori, puse într-o pungæ rezistentæ
la apæ, pe care Matthew sæ le deschidæ pe rând.

Matthew øi Angela ne-au permis sæ aruncæm un ochi asupra acestor
scrisori de dragoste, aøa cæ iatæ mai jos conflinutul uneia dintre ele:

“În cæutarea unui telefon mobil” Scrisoarea 12
Draga mea Angela,

Astæzi sunt chinuit de încercarea de a gæsi o modalitate sæ
vorbesc cu tine. Gata, am gæsit soluflia: un telefon mobil. Øtii tu, un
telefon din æla de care i-am interzis lui Craig sæ ia cu el în excursii de
genul æsta. Vai, vai, ce mi-aø dori sæ fi luat unul cu el de data asta!
Dar m-am gândit totuøi cæ existæ posibilitatea ca cineva sæ-øi fi pierdut
telefonul mobil prin zonæ. Aøa cæ începe cæutarea. Sunt mânat
aproape de o dorinflæ incontrolabilæ sæ stau de vorbæ cu tine. Prin
urmare, l-am trezit pe Craig foarte devreme øi l-am informat despre
importanta activitate de cæutare a zilei de azi. Imediat ce la orizont

Dragostea extravagantæ
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s-au ivit zorile, în liniøte, ca niøte profesioniøti antrenafli pentru luptæ,
ne furiøæm din tabæræ, neøtiufli de cele douæ gærzi sforæitoare aflate la
datorie (taflii noøtri). Urcæm în canoe øi începem sæ vâslim færæ
zgomot în sus øi în jos, pânæ la primul loc unde se poate debarca.
Øtii, aici e cel mai logic sæ se poatæ pierde un telefon, în agitaflia
descærcærii bagajelor, a comentariilor printre dinfli øi a oboselii.

Ancorând la mal, începem imediat sæ cercetæm zona, cu nasul
aproape de pæmânt. Øtii, e încæ întuneric. Examinæm locul,
uitându-ne sub buøteni, pietre, în spatele copacilor, printre pâlcuri
de iarbæ, greblæm cu degetele adânc prin fiecare bæltoacæ øi
adulmecæm ca niøte ratoni în cæutarea hranei. fiine minte, dacæ cineva
a pierdut un telefon, acesta trebuie cæutat în locurile cel mai puflin
probabile.

Trecem de la un chei la altul, cæutând, pentru cæ viafla mea
depinde de aceastæ cæutare. Lumina creøte, cældura zilei ne toropeøte,
stomacurile ne sunt goale øi chioræie de foame, dar noi forflæm mai
departe, cæutând. Suntem la mile depærtare de tabæræ, iar gærzile
sunt cu siguranflæ în derivæ. Oboseala, foamea, cu siguranflæ nu mæ
va opri. Trebuie sæ încerc fiecare opfliune valabilæ înainte sæ mæ
opresc.

Seara coboaræ peste noi. Decid cæ e timpul sæ apelez la FBI.
Problema? Nu am cum sæ dau de agenfli. Aøa cæ trebuie sæ mæ rezum
la FBI-ul din mintea mea. Am cercetat cheiurile, potecile, movilele
øi mlaøtinile. Nu mai avem decât o variantæ – sæ cæutæm pe fundul
lacurilor. E posibil ca cineva sæ fi folosit un telefon mobil la pescuit,
în canoe, ca sæ-øi sune prietenul sæ-i povesteascæ ce monstru a prins.
Øi, cum întotdeauna mândria vine înaintea cæderii, în timp ce vorbea
la telefon, peøtele sæ se fi zbætut violent în canoe, fæcându-l sæ scape
telefonul din mânæ direct în apæ. Da, cu siguranflæ cæ aceasta este o
posibilitate, aøa cæ trebuie sæ verific. Aruncându-ne în apæ, înotæm
pânæ la fund, cercetând mai mult cu mâna decât cu privirea, pentru
cæ nu avem ochelari. Ieøind la suprafaflæ numai atunci când este
necesar, ne scufundæm øi înotæm pânæ când, extenuafli, ajungem în
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dreptul locului nostru de tabæræ. În timp ce “gærzile” ne trag la flærm,
øtiu cæ nu am reuøit, dar mæcar am încercat pânæ la capæt. Øi totuøi,
încæ visez cæ cineva îmi va pune în mânæ un telefon, ca sæ pot auzi
vocea ta veselæ. Øi uite aøa, cæutarea telefonului înceteazæ.

Angela, eøti pentru mine mai importantæ decât însæøi viafla!
Aceastæ despærflire este grea, dar, pe viitor, ne va face sæ prefluim mai
mult timpul petrecut împreunæ. Mæ gândesc la tine cu toatæ inima.
Îmi place timpul petrecut de noi øi niciodatæ în viitor nu îl voi trata
superficial. De multe ori pe zi mæ rog pentru tine. Curaj!

Cu dragoste,
Matthew

A fost nevoie de timp sæ scrie asemenea scrisori minunate. Îl costa
ceva, dar cu câtæ bucurie o fæcea! Era nevoie de energie – dar, vai, cu
câtæ dispoziflie o oferea! Atât Matthew, cât øi Angela abia aøteptau fiecare
zi sæ deschidæ, sæ citeascæ øi sæ savureze astfel de dragoste extravagantæ.

Aceasta nu este altceva decât dragoste de tipul 1 Corinteni 13
pusæ în acfliune. Sæ ne întoarcem la acest pasaj, având în minte tot ce
am discutat despre iubirea extravagantæ, doar cæ de data aceasta, sæ
punem numele “Isus” în locul cuvântului “dragoste”. Acum citifli-o ca
pe o rugæciune pentru cæsnicia voastræ, ca puterea iubirii lui Dumnezeu
sæ se manifeste în voi øi prin cæsnicia voastræ în Isus!

Isus este îndelung ræbdætor, este plin de bunætate: Isus nu
invidiazæ; Isus nu Se laudæ, nu Se umflæ de mândrie, nu Se poartæ
necuviincios, nu cautæ folosul Sæu, nu Se mânie, nu Se gândeøte la
ræu, nu Se bucuræ de nelegiuire, ci Se bucuræ de adevær; acoperæ
totul, crede totul, speræ totul, suferæ totul. Isus nu va pieri niciodatæ.9

Când aceastæ dragoste a lui Hristos devine elementul central al
vieflii noastre, superioritatea ei ne va face “irezistibili din nou”, indiferent

9. 1 Corinteni 13:4-8, parafrazare personalæ

Dragostea extravagantæ
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de vârsta pe care o avem øi de greøelile din trecut. Aceasta ar trebui sæ fie
forfla motrice a vieflii noastre de zi cu zi pânæ când Îl vom întâlni pe Isus.

Pe ce cale suntefli?
Deci, preflul ce trebuie plætit este mare. Trebuie sæ væ simplificafli

viafla, sæ facefli din cæsnicia voastræ o prioritate øi sæ cultivafli dragoste
extravagantæ ca cea de la Calvar. Mulfli oameni consideræ cæ e prea
ridicat costul. Dar cei care achitæ acest cost, nu au niciun regret.

Aøa ca Bud øi Paula – niøte buni prieteni de-ai noøtri. Le-am væzut
familia crescând de aproape douæzeci de ani. Bud este mecanic-øef la
John Deere, iar Paula este casnicæ øi mamæ. La începutul cæsniciei lor,
înainte sæ li se nascæ cele douæ fete, au cumpærat aproximativ o jumætate
de hectar de pæmânt pe o colinæ în flara cerealelor. Au construit o casæ
frumoasæ, totuøi simplæ, de 160 de metri pætrafli, cu trei dormitoare øi
o baie, pe care o încælzesc cu lemne. Nevoia de electricitate øi-o satisfac
prin energie solaræ, iar factura lor de la supermarket este micæ datoritæ
grædinii pe care o cultivæ. Nu au avut niciodatæ televizor sau o maøinæ
luxoasæ. Au crescut douæ fete øi au fæcut cu ele øcoalæ acasæ. Bud øi
Paula susflin cæ nu s-au certat niciodatæ øi cæ dintotdeauna au avut
timp unul pentru celælalt.

La un moment dat, un prieten l-a încurajat pe Bud sæ-øi deschidæ
propriul atelier auto, în garajul pe care l-a ridicat pentru maøina lui. Øi
aøa a fæcut – iar viafla lui Bud s-a complicat. Clienfli au început sæ aparæ
la orice oræ din zi. Hârtiile de completat cereau timp; telefoanele cereau
atenflie. Nu putea pleca în concediu, pentru cæ oamenii contau pe el.
Stresul acumulat le-a afectat atât de mult timpul øi energia, încât Bud
s-a întors la vechiul serviciu.

Astæzi, Bud øi Paula sunt doi dintre oamenii pe care eu îi respect
cel mai mult. De ce? Relaflia lor nu numai cæ a supraviefluit – ci s-a øi
dezvoltat. Au plætit preflul pentru dragostea extravagantæ øi au fæcut
din casa lor un mic colfl fericit de cer.

Nu pot sæ nu compar casa lui Bud øi a Paulei cu cea a lui Jerry øi
a lui Vicki – un alt cuplu cu care suntem prieteni de ani de zile. Jerry
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øi Vicki se iubeau cu adeværat. Dar ei aveau prioritæfli diferite. Jerry
voia ca Vicki øi tofli ceilalfli sæ îi poarte lui de grijæ. El a demarat douæ
afaceri – ambele foarte reuøite. Atât de reuøite, încât deseori trebuia sæ
lucreze pânæ la miezul nopflii. Vicki era foarte implicatæ în diferite
proiecte la bisericæ øi în comunitatea localæ.

Împreunæ, aveau doi copii, dar Jerry nu avea timp de ei, decât
puflin ici, puflin colea. În loc sæ se investeascæ pe el însuøi în Vicki øi în
copii, Jerry øi-a investit propria persoanæ în lucruri materiale, pe care
le-a oferit apoi familiei sale. I-a construit lui Vicki o casæ mare øi nu a
fæcut economie la nimic. Avea menajeræ pentru curæflenie, un bucætar
pentru mesele pretenflioase pe care le dædea pentru clienfli lui øi
proiectele ei sociale, o maøinæ sport elegantæ pe care sæ o conducæ atunci
când mergea la cumpæræturi, beneficia de vacanfle luxoase øi de orice
altceva ar fi vrut.

Jerry øi Vicki s-au distanflat unul de altul de-a lungul anilor, iar
acum, având amândoi în jur de cincizeci de ani, doar coexistæ. Mi se
rupe inima sæ o spun, dar casa lor este exact opusul raiului pe pæmânt.
A devenit un iad – în flæcæri, de vâlvætaia certurilor, øi îngheflat, de
ræceala înstræinærii. Au pufline lucruri în comun øi deloc viaflæ romanticæ.
Vicki a ameninflat cu divorflul de multe ori.

Ambele cupluri aveau prioritæfli, însæ diferite. Jerry øi Vicki s-au
prins în materialism øi succes. Ei defineau succesul prin aparenfle øi
bogæflie, în timp ce Bud øi Paula prin relaflia lor de dragoste reciprocæ.
În ambele situaflii, existæ un prefl ce trebuie plætit. Totul depinde de ce
anume eøti dispus sæ sacrifici. Jerry øi Vicki se aflæ în punctul terminus
al relafliei lor, în timp ce Bud øi Paula sunt irezistibil îndrægostifli.

Voi? În care dintre cele douæ situaflii væ aflafli?

Dragostea este extravagantæ
Prin preflul pe care cere sæ-l plæteøti,
Prin timpul pe care cere sæ-l investeøti,
Prin energia pe care cere sæ o foloseøti.

Dragostea extravagantæ
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Întrebæri de studiu pentru capitolul 6

  1. Partenerul tæu de viaflæ ar spune cæ dragostea ta este extravagantæ?
  2. Eøti dispus sæ plæteøti preflul pentru o asemenea iubire?
  3. Eøti dispus sæ-fli pui la dispoziflie timpul necesar pentru a asigura
      aceastæ iubire?
  4. Eøti dispus sæ investeøti energia de care e nevoie pentru a dezvolta
      aceastæ dragoste extravagantæ?
  5. Ce sacrificiu îfli cere Dumnezeu sæ faci pentru a-fli revitaliza cæsnicia?
  6. Simfli cæ cel mai mare dar – iubirea extravagantæ – meritæ preflul
      exprimat în timp øi energie?
  7. Cæsnicia ta are ceva asemænætor “politicii uøilor deschise”?
  8. Ce vei face în privinfla defectelor partenerului tæu?
  9. Îi vei face partenerului tæu mici atenflii având în vedere nevoile lui?



127

CAPITOLUL 7

Asasinii dragostei

“Prindefli-ne vulpile,
              vulpile cele mici,

        care stricæ viile [dragostei];
                 cæci viile noastre sunt în floare.”

                                                                 – Cântarea cântærilor 2:15

Sæ recapitulæm: Afli plantat via iubirii extravagante. Afli fæcut din
ea o prioritate, afli cultivat-o, afli hrænit-o – iar acum începe sæ
înfloreascæ. Dar intræ în ea vulpile mici. Sapæ dupæ rozætoare øi distrug
fragilele rædæcini; rod læstarii fragezi øi rup ramurile. În scurt timp, via
voastræ preflioasæ este distrusæ.

Fiecare cuplu are de-a face cu mici vulpi. Stan øi Susan au avut.
Ei au fost nevoifli sæ-øi replanteze via øi sæ învefle sæ o protejeze de
lucruri mici care distrug dragostea la scaræ mare. Øi Bill øi Barbara øtiu
ce înseamnæ acest lucru. La fel, eu øi Sally. Din fericire, J. D. øi Alecia
vor prinde “vulpile, vulpile cele mici, care stricæ viile [dragostei].”1

De-a lungul anilor, pe mæsuræ ce eu øi Sally am cultivat propria
vie a dragostei øi am ajutat sute de cupluri sæ facæ acelaøi lucru, am
væzut cum aceste vulpifle apar iar øi iar. Le-am numit “asasini ai
dragostei” øi le-am clasificat în cinci categorii:

1. Cânt. cântærilor 2:15
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1. Egoism
2. Comunicare ineficientæ
3. Lipsa graniflelor
4. Finanfle limitate
5. “Nu pot” sau “Nu vreau”

Dacæ învæflafli sæ depistafli aceste cinci “vulpi” din timp, le putefli
alunga înainte sæ væ distrugæ via. Sau, dacæ s-au produs deja pagube,
nu este încæ prea târziu sæ le gæsifli leacul. Haidefli sæ le analizæm pe
rând.

Egoismul
Egoismul este o vulpiflæ foarte vicleanæ care se furiøeazæ în vie

deghizatæ în o mie de feluri. O putefli depista într-o subtilæ schimbare
în dispoziflia de a væ sacrifica pentru partenerul de viaflæ. În loc sæ væ
concentrafli pe noi, începefli sæ væ concentrafli pe mine; încetafli sæ væ
mai adaptafli nevoile øi dorinflele la cele ale soflului sau sofliei.

Henry Cloud a scris: “Când o persoanæ este egoistæ, acest lucru
garanteazæ eøecul dragostei, deoarece dragostea este ataøament între
doi oameni, iar cel care este egoist neagæ existenfla celui de lângæ el. El
îi vede pe alflii ca extensii ale propriei persoane. Oamenii din jur existæ
pentru a-l face pe el fericit, a-i satisface nevoile øi a-i regla sentimentele
sau pornirile.”2

Aceastæ dinamicæ din partea unuia sau a ambilor sofli constituie
un mare semn de avertizare. Eu øi Sally nu l-am sesizat. În timpul
prieteniei, visurile, speranflele, dorinflele øi nevoile lui Sally îmi captau
întreaga atenflie. Eram alæturi de ea – iar ea era alæturi de mine. Fiecare
moment pe care îl aveam îl transformam în timp petrecut împreunæ.

Apoi ne-am cæsætorit, iar Sally, ca asistentæ, mergea la serviciu în
tura de searæ. Eu m-am plictisit, aøa cæ am cæutat înlocuitori pentru
Sally. Prietenii, televizorul, sportul, øtirile, vânætoarea øi afacerea

2. http://www.cloudtownsend.com/library/articles/7articles1.php
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personalæ, încet, dar imperceptibil, mi-au captat întreaga atenflie. Nu
am încetat sæ o iubesc pe Sally, dar o iubeam pe lângæ multe alte lucruri
care mæ interesau, øi o foarte subtilæ schimbare s-a produs. În loc sæ
continui sæ-i câøtig afecfliunea, am læsat-o sæ devinæ un simplu obiect
casnic – ceva ce îmi fæcea viafla mai uøoaræ, îmi satisfæcea nevoile øi mæ
fæcea fericit. Øi când nu mi-a împlinit aøteptærile, a simflit gustul
indignærii mele. Apoi, în încercarea de a-mi face pe plac, s-a adaptat
situafliei, însæ inima ei a început sæ se ascundæ.

Aceastæ vulpiflæ a produs ceva pagube înainte ca Dumnezeu sæ ne
poatæ atrage atenflia. A fost nevoie de suficiente investiflii, înainte sæ
readucem lucrurile la normal. Sally a trebuit sæ riøte comunicându-øi
adeværatele nevoi, dorinfle øi preocupæri; eu a trebuit sæ învæfl sæ o privesc
din nou ca persoanæ de sine stætætoare – nu doar o prelungire a propriei
mele persoane.

Acesta a fost contextul în care Dumnezeu a plantat în viafla mea
un principiu transformator. Situaflia stæ cam aøa: dacæ un lucru este
foarte important pentru partenerul tæu de viaflæ – øi nu violeazæ niciun
principiu biblic – atunci FÆ respectivul lucru! Fiindcæ eøti creøtin, se
înflelege de la sine cæ træieøti ca sæ slujeøti, nu sæ fii slujit. Hristos øi tot
cerul træiesc pentru a acfliona în favoarea rasei umane. Lasæ-l la o parte
pe “nu vreau sæ…” øi træieøte pentru a-i face pe plac partenerului tæu
de viaflæ.

De exemplu, Sally ræsfoia un catalog cu produse de grædinærit,
când i-a atras atenflia un gard viu. S-a uitat fix la el pentru o vreme,
apoi a început sæ-øi imagineze scena: gærduleflul într-un colfl al grædinii
noastre, cu flori multicolore peste tot în jurul lui. Cu cât se gândea
mai mult, cu atât mai frumoasæ devenea scena din mintea ei. Când s-a
uitat afaræ pe geam, colflul acela de grædinæ i-a pærut pustiu øi plictisitor
færæ un gærdulefl viu. A rupt pagina respectivæ din catalog øi a pus-o pe
partea mea de birou.

Data urmætoare când m-am uitat prin hârtiile mele, am observat
ce încercuise ea ca sæ væd. Mie nu mi-a plæcut, aøa cæ am pus foaia pe
partea ei de birou øi pe loc am øi uitat cu totul.

Asasinii dragostei
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Dar anul urmætor, Sally a væzut acelaøi gard viu în catalog øi i-a
plæcut øi mai mult. Aøa cæ a rupt pagina øi a pus-o pe partea mea de
birou. De data aceasta, am întrebat-o: “Sally, chiar îfli place gardul
æsta?”

“O, da, mult de tot, Jim!” a ræspuns ea entuziasmatæ.
“Pæi cam unde s-ar potrivi?” am întrebat, privind pe fereastræ.
“Ar merge chiar acolo, în colfl, cu un strat de flori în faflæ. Va da

un accent plæcut grædinii noastre. În plus, dintotdeauna mi-am dorit
un gard viu.”

M-am încruntat. Devenea uøor enervantæ toatæ povestea. “Bine,
Sally, dacæ am fi locuit la oraø, unde ai nevoie sæ priveøti la ceva frumos,
aø mai fi zis sæ punem un gard viu. Dar træim în naturæ. Putem privi la
Munflii Stâncoøi. Gardul æla nu ar face altceva decât sæ ne distragæ
atenflia øi sæ fie mai mult deranjant. Va trebui sæ tund iarba în jurul lui,
sæ plivesc stratul cu flori, sæ-l tund, sæ-l ud… Nu cred cæ e cazul.”

Am închis subiectul, dar a apærut iaræøi – øi iaræøi, øi iaræøi. Sally
tot îmi pomenea de lucruri de genul: importanfla “individualitæflii” ei,
ce prefl mic avea respectivul gard viu, care se øi încadra în bugetul
nostru øi faptul cæ dintotdeauna îøi dorise un asemenea gærdulefl. Dar
eu nu voiam sæ aud. Cu cât mæ gândeam la acest aspect, cu atât mi se
pærea cæ nu are niciun sens.

Apoi, într-o dimineaflæ, în timp ce mæ rugam, mi-a venit în minte
gardul viu. “Jim, este gardul viu ceva imoral?” m-a întrebat Domnul.

Nu, Doamne!
“V-ar incomoda bugetul?”
Nu, Doamne.
“fii se pare atât de respingætor, încât pur øi simplu nu ai putea træi

cu el?”
Pæi, nu chiar.
“Încalcæ vreun principiu biblic pe care îl cunoøti?”
Hm, nu prea.
“Atunci de ce nu sacrifici ceea ce tu consideri a fi ‘bun-gust’ øi ‘logicæ’

øi las-o pe Sally sæ se bucure de gardul ei viu?”
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În acel moment, mi-am dat seama cæ insistenfla mea asupra
propriei perspective nu era altceva decât egoism. Øi aveam de luat o
decizie.

Când Sally s-a aøezat la micul dejun în acea dimineaflæ, a fæcut
ochii mari. Pe farfuria ei era mult disputata paginæ de catalog, cu un
bilet mare lipit pe ea: “Cumpæræ-l, draga mea! Te iubesc! �”

Ca sæ fiu sincer, nici acum nu-mi place gardul acela viu. Dupæ
pærerea mea, este o jignire pentru ochi. Dar o iubesc pe Sally a mea øi
prefluiesc bucuria pe care mi-o produce faptul cæ flin la ea mai presus
decât la opinia mea egocentricæ.

Acest ræzboi împotriva egoismului nu este un ræzboi “odatæ
câøtigat, pentru totdeauna câøtigat”. Trebuie sæ intri pe câmpul de
luptæ zilnic. De aceea spune Pavel: “În fiecare zi eu sunt în primejdie
de moarte!”3 Aceastæ vulpiflæ stæ permanent la pândæ – abia aøteptând
o ocazie sæ facæ pagube. Færæ o viaflæ zilnicæ de credinflæ øi consacrare,
iubirea noastræ se va schimba øi va începe sæ træiascæ pentru ea însæøi,
nu pentru celælalt.

Un alt mod în care egoismul se fofileazæ în relafliile noastre este
ideea de corectitudine. Aparent, corectitudinea este un lucru bun –
dar în cæsnicii, face ravagii. La urma urmei, concepflia: “ochi pentru
ochi øi dinte pentru dinte”4 are la bazæ ideea de corectitudine. Tradusæ,
aceasta sunæ cam aøa: “Dacæ te porfli frumos cu mine, mæ port øi eu
frumos cu tine; dacæ mæ ræneøti, te rænesc øi eu.”

Bill øi Barbara au fost prinøi în plasa acestui fel de gândire. “Øtii
ce face Bill?” cugeta Barbara. “Mæ trateazæ cu ræcealæ toatæ sæptæmânæ,
dupæ care, la bisericæ, e amabil øi binevoitor cu alte femei. Øi se mai
plânge cæ nu sunt încântatæ sæ fac dragoste cu el! Lasæ cæ-i aræt eu lui.
De fiecare datæ când mæ duc la benzinærie, Frank se apleacæ peste tejghea
øi mæ întreabæ ce fac. Pare sincer interesat de mine. Iar ultima oaræ
când l-am væzut, m-a invitat sæ luæm prânzul împreunæ. Cred cæ mæ
duc. Datæ fiind situaflia, mi se pare foarte corect.”

3. 1 Corinteni 15:31, subliniere adæugatæ
4. Matei 5:38
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Bineînfleles, când a aflat ce punea la cale Barbara, credefli cæ Bill
øi-a zis în sinea lui: “O, e logic. E numai corect ce face ea!” Bineînfleles
cæ Bill n-a zis aøa ceva. Pentru el, faptele Barbarei erau o lovituræ sub
centuræ, aøa cæ era numai corect, în mintea lui, sæ-øi protejeze
sentimentele fragile, retrægându-se øi mai mult øi, în acelaøi timp,
plângându-se de incapacitæflile Barbarei ca soflie. Aøa cæ jocul a mers
mai departe.

Trebuie sæ ascultæm ce spune Isus: “Dacæ îi iubifli pe cei ce væ
iubesc, ce ræsplatæ vi se cuvine? Øi pæcætoøii îi iubesc pe cei ce-i iubesc
pe ei. Dacæ le facefli bine celor ce væ fac bine, ce ræsplatæ vi se cuvine? Øi
pæcætoøii fac aøa.”5

Fiecare relaflie are problemele ei øi niciun sofl øi nicio soflie nu este
perfect. Dacæ te bazezi pe ideea cæ totul trebuie sæ fie corect øi echilibrat,
atunci cel mai josnic comportament devine standardul cel mai înalt.
Depæøeøte aceastæ mentalitate! “Nu te læsa biruit de ræu, ci biruie ræul
prin bine!”6

De cele mai multe ori, dorinfla ta de a sacrifica “ce este corect” øi
a-L ruga, în schimb, pe Dumnezeu sæ te învefle cum sæ-fli iubeøti
partenerul vor genera aceeaøi atitudine din partea celuilalt – sau, cel
puflin, va deschide cæile de comunicare cu privire la motivul pentru
care a fæcut ce-a fæcut. În felul acesta ajungem la a doua categorie de
“vulpi” pe care trebuie sæ le împiedicæm sæ ne distrugæ via relafliei noastre
de cæsætorie.

Comunicarea ineficientæ
Destul de des, comunicarea se deterioreazæ dupæ nuntæ – fie cæ

nu mai constituie o prioritate, nu mai suntem motivafli, fie nu deflinem
aptitudini corespunzætoare de comunicare. fiinând cont de aceste
realitæfli, trebuie sæ avem o abordare proactivæ. Aceasta înseamnæ cæ
trebuie, în mod intenflionat, sæ væ punefli timp deoparte pentru discuflii

5. Luca 6:32, 33
6. Romani 12:21
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deschise øi apoi sæ colaborafli pentru dezvoltarea unei comunicæri
eficiente între voi.

Eu øi Sally facem acest lucru, de obicei, de douæ ori pe zi. La
prânz, stæm împreunæ jumætate de oræ în leagæn, în fafla casei. Am
numit acest obicei “obiceiul leagænului”. Seara, ieøim amândoi la
plimbare, tot jumætate de oræ. Nu, nu putem face acest lucru chiar în
fiecare zi – dar lipsa acestor douæ lucruri este o excepflie, nu o regulæ.

Uneori, în timpul discufliilor, ne contrazicem øi avem neînflelegeri,
pe care trebuie sæ le rezolvæm. În alte ocazii, avem în vedere planuri øi
programe øi modul în care vom colabora. Uneori, pur øi simplu ne
povestim ce am fæcut în ziua respectivæ sau meditæm plini de
recunoøtinflæ la viafla noastræ împreunæ.

În timpul acestor interacfliuni, încercæm sæ creæm o atmosferæ de
siguranflæ, în care fiecare sæ se simtæ liber sæ spunæ deschis ce gândeøte,
færæ teama cæ va fi judecat sau întrerupt. Vrem sæ comunicæm inimæ la
inimæ – iar acest lucru înseamnæ sæ ascultæm dincolo de cuvintele rostite
de celælalt øi sæ încercæm sæ înflelegem intenflia din inima ei sau a lui.
Exact acest lucru îl fæceam când eram prieteni, iar acum încercæm sæ
pæstræm viu acelaøi obicei.

Fiecare om are nevoie sæ-øi înfleleagæ punctele slabe øi punctele
forte. Unii vorbesc mult øi tare øi cu uøurinflæ fac diferite comentarii
aspre sau jignitoare. Unii sunt prea tæcufli øi uøor de intimidat. Îøi
exprimæ acordul deøi nu sunt de acord, dar se tem de conflicte.
Cunoaøte-te pe tine însufli øi potoleøte-fli sau întæreøte-fli personalitatea,
în Domnul! Ascultæ-fli conøtiinfla øi fæ ce îfli cere Dumnezeu! Învaflæ sæ
identifici acele vulpifle dibace care distorsioneazæ comunicarea øi
trimite-le la plimbare. Iatæ în continuare câteva dintre cele pe care
le-am descoperit eu:

Ræmânerea în trecut. Unii oameni simt cæ trebuie sæ punæ la punct
absolut totul din trecut, înainte ca sæ poatæ merge mai departe. Dar
aceastæ abordare aproape întotdeauna væ va abate din drum. Læsafli
trecutul în pace – mai ales în timpul primelor nouæzeci de zile în care
încercafli sæ væ reformafli cæsnicia.
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Încercafli sæ stabilifli un prezent nou. Dacæ ceva din trecut ræmâne
nerezolvat, va reapærea el în prezent. Prin urmare, ocupafli-væ de el în
prezent, referindu-væ la trecut numai cu scopul de a dobândi perspectivæ
pentru rezolvarea problemei prezente.

Ambii parteneri ar trebui sæ-øi prezinte viziunea færæ sæ se atace
reciproc, færæ sæ se certe, sæ se întrerupæ sau sæ se abatæ de la subiect.

Dacæ emofliile încep sæ iasæ la suprafaflæ øi respectiva situaflie devine
prea dificil de tratat, cædefli de acord sæ o amânafli, pânæ când vefli avea
timpul necesar sæ adoptafli o nouæ perspectivæ. Apoi, cu rugæciune,
încercafli din nou. Dacæ nici aøa problema nu se rezolvæ, rugafli pe
cineva cu experienflæ øi cu o spiritualitate profundæ sæ fie arbitru sau sæ
væ sfætuiascæ. Dacæ nici aøa nu ajungefli la un consens, cædefli de acord
cæ nu væ putefli înflelege.

Cearta. Când apar probleme – øi vor apærea – petrecefli cinci la
sutæ din timp prezentând perspectiva personalæ øi nouæzeci øi cinci la
sutæ din timp oferind soluflii creative. Concentrafli-væ pe soluflie.
Considerafli-væ o echipæ – unitæ sæ rezolve o situaflie apærutæ – nu niøte
adversari care se dueleazæ.

Majoritatea cuplurilor petrec nouæzeci øi cinci la sutæ din timp
certându-se. “Tu ai fæcut asta!” “Nu, nu-i adeværat, n-am fæcut aøa.”
“Ba da, aøa ai fæcut!” “Ba nu.”

Foarte curând, vefli fi atât de nervoøi unul pe altul, încât abia dacæ
væ vefli aduce aminte care a fost problema la început. În loc sæ se afle în
centru problema care necesitæ o soluflie, se aflæ partenerul, care devine
astfel un inamic. Acest tipar trebuie inversat.

Rugafli-væ împreunæ øi cerefli-I lui Dumnezeu înflelepciune.
Studiafli dificultatea apærutæ, în contextul Scripturii, øi fifli dispuøi sæ
aplicafli principiile biblice. Întrebafli persoane pe care le respectafli cum
au rezolvat situaflii similare. Ræmânefli orientafli spre soluflii. Nu uita:
soflul sau soflia ta nu reprezintæ un duøman.

Refuzul de a vedea contribuflia personalæ la apariflia problemei.
Deseori e mai uøor sæ vezi vina soflului sau a sofliei decât propria vinæ,
dar incapacitatea de a vedea øi recunoaøte propriul comportament –
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mai ales dacæ acesta e greøit – poate dæuna foarte mult unei relaflii.
Nicio persoanæ øi nicio relaflie nu este perfectæ, dar se poate rezolva
orice conflict atâta vreme cât ambele pærfli sunt dispuse øi în stare sæ-øi
analizeze propriul comportament øi sæ øi-l asume. Când una dintre
pærfli sau ambele nu vor sau nu sunt capabile sæ facæ acest lucru, cæsnicia
se împotmoleøte.

Biblia spune: “Dacæ zicem cæ n-avem pæcat, ne înøelæm singuri, øi
adeværul nu este în noi.”7 Fii întotdeauna dispus sæ te autoanalizezi,
pentru a vedea cum ai contribuit la problemæ! În primul rând, ocupæ-te
de tine însufli øi apoi colaboreazæ pentru gæsirea unei soluflii!

Detaøarea emoflionalæ. Privind la J. D. øi la Alecia stând în sufrageria
noastræ, am væzut cæ erau oricum, numai detaøafli emoflional nu. Erau
într-o legæturæ strânsæ – nu doar la nivelul minflii – ci øi la nivelul
inimii. Îøi împærtæøeau liber cele mai profunde sentimente, temeri,
vulnerabilitæfli øi visuri. Rezultatul era o intimitate irezistibilæ!

Dar ce se întâmplæ când soflii se detaøeazæ emoflional? Luminile
sunt aprinse, dar nu e nimeni acasæ. Fiecare începe sæ simtæ “cæ-øi iese
din mânæ” în ceea ce-l priveøte pe celælalt øi, în cel mai fericit caz,
rezultæ o relaflie placidæ. În cel mai nefericit, cei doi se înstræineazæ din
ce în ce mai mult, pânæ când cæsnicia moare.

Dumnezeu vrea sæ-L iubim cu toatæ inima, dar øi cu toatæ mintea
noastræ. Aceasta înseamnæ cæ prefluieøte sentimentele precum øi
gândurile noastre. Faptul de a ne conøtientiza emofliile øi a le exprima
în fafla partenerului de viaflæ îl ajutæ pe acesta sæ ne cunoascæ øi creeazæ
apropiere.

Eu am crescut într-o familie rigidæ, nemfleascæ, ce nu-øi împærtæøea
cu uøurinflæ sentimentele øi vulnerabilitæflile. Ca adult a trebuit sæ învæfl
sæ comunic la acest nivel cu Sally. Credeam cæ nu o sæ mæ mai respecte
dacæ îi destæinui emofliile øi sentimentele mele, dar am descoperit
contrariul. În felul acesta se simte atrasæ de mine – øi eu de ea.

Pledoariile. Unii sofli se comportæ ca niøte avocafli pledând în
favoarea propriilor cauze. Au subiectele lor preferate øi cautæ orice ocazie

7. 1 Ioan 1:8
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posibilæ sæ câøtige. Problema e aceea cæ, în ansamblu, cæsnicia pierde.
O relaflie de cæsætorie înseamnæ “noi doi” – nu “eu contra tu”.

În loc sæ pledezi øi sæ obflii ce e cel mai bine pentru tine, roagæ-L
pe Dumnezeu sæ-fli arate ce e cel mai bine pentru cæsnicia voastræ.
Creeazæ-i soflului sau sofliei tale siguranfla de a øti cæ urmæreøti în cæsnicia
voastræ binele amândurora – nu numai interesele personale.

“Tu ar trebui sæ…” Soflii øi sofliile au fost creafli sæ fie egali øi sæ-øi
împartæ viafla într-un spirit al reciprocitæflii. Când unul încearcæ sæ-l
domine pe celælalt cu o atitudine de genul “øtiu eu mai bine”,
comunicarea øi relaflia se deterioreazæ. În acest caz, un partener se
comportæ mai mult ca un pærinte decât ca un sofl. Unul dintre ei aude
din ce în ce mai mult “ar trebui sæ”, pe mæsuræ ce celælalt îi spune cum
sæ gândeascæ, sæ træiascæ, sæ fie øi sæ acflioneze.

Cel care este dominat se simte minimalizat, controlat, nerespectat
øi deseori jignit. Încercarea acestuia de a se elibera din aceastæ dominare
deseori se terminæ prin înstræinare.

Iubirea øi comunicarea eficientæ se pot dezvolta numai acolo unde
este cæutat respectul pentru libertatea øi drepturile ambilor indivizi.
Hristos a murit pentru a ne garanta libertatea de alegere. Cum trebuie
sæ Se simtæ El când noi încercæm sæ-l privæm pe partenerul nostru
tocmai de acea libertate, prin refuzul de a-i respecta drepturile ca individ
liber sæ facæ ce vrea cu ce îi aparfline?

Renunflarea. Toate deprinderile au nevoie de exercifliu pentru a se
îmbunætæfli, iar comunicarea eficientæ nu face excepflie. Fæ în aøa fel
încât partenerul sæ vadæ bunele tale intenflii în stilul øi abordarea ta.
Nu renunfla, iar cu timpul vefli intra pe un fægaø al comunicærii care vi
se potriveøte. Exersafli-l øi experimentafli-væ pentru tot restul vieflii!

Lipsa graniflelor
Aceasta este cea de-a treia vulpe care væ ameninflæ cæsnicia. Când

am schiflat conflinutul acestui capitol, asistenta mea mi-a sugerat cæ
“lipsa graniflelor” este un important asasin al dragoste în cæsnicie. Prima
mea reacflie a fost: “Ce legæturæ au graniflele cu iubirea øi cæsætoria?”
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Iatæ ce mi-a ræspuns ea: “Au o mare legæturæ cu iubirea øi cæsnicia.
Majoritatea cæsniciilor suferæ din cauza problemelor nerezolvate, legate
de anumite limite, øi ar putea sæ aibæ mult de câøtigat dacæ s-ar încerca
o rezolvare.”

Cu cât m-am gândit mai mult la aceastæ problemæ, cu atât mi-am
dat seama cæ graniflele într-o relaflie sunt esenfliale pentru pæstrarea vie
a dragostei, deoarece acestea susflin ingredientele principale, øi anume
libertatea, individualitatea øi responsabilitatea.

În domeniul imobiliar, graniflele sunt cele care delimiteazæ
proprietatea øi definesc drepturile øi obligafliile mele de proprietar. Dacæ
deflin o casæ cu grædinæ, sunt responsabil pentru ceea ce se întâmplæ în
interiorul “graniflelor”. Dacæ gazonul meu trebuie udat øi buruienile
trebuie smulse, sunt responsabil pentru îndeplinirea acestor sarcini.
Pe de altæ parte, responsabilitatea mea se terminæ în dreptul liniei de
demarcaflie a proprietæflii. Nu am dreptul sæ mæ caflær pe gard în curtea
vecinului øi sæ încep sæ-i curæfl grædina. Îi pot oferi ajutorul meu, iar el
îmi poate deschide poarta ca sæ mæ lase sæ intru, dacæ vrea. Dar e
alegerea lui.

În acelaøi fel, într-o relaflie, limitele îfli spun unde începi øi unde
termini øi pentru ce eøti responsabil. Gândurile, sentimentele,
atitudinile, comportamentul, alegerile, limitele, dorinflele, valorile,
talentele øi dragostea noastræ, toate se manifestæ în cadrul graniflelor
proprietæflii noastre. Când acceptæm responsabilitatea de a le cultiva øi
le permitem sau le cerem partenerilor noøtri sæ facæ acelaøi lucru,
descoperim libertatea pe care ne-o dorim cu adeværat.

Problemele legate de granifle se pot observa de obicei în
incapacitatea cuiva fie de a spune “nu” atunci când trebuie, fie de a
auzi “nu” atunci când îl rostesc alflii. Drept urmare, fie le permitem
oamenilor sæ ne calce în picioare într-un mod care ne distruge respectul,
fie îi cælcæm noi pe ei în picioare øi “intræm neautorizat pe proprietatea
lor”, distrugând în felul acesta iubirea. Adeværata iubire respectæ limitele
celuilalt, spunând “nu” atunci când trebuie øi respectându-l atunci
când îl auzim rostit de alflii.
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Gina nu reuøea sæ-øi cunoascæ propriile granifle, iar Roy nu reuøea
sæ i le respecte. Roy aøtepta ca Gina sæ-i serveascæ o masæ caldæ ori de
câte ori voia el øi refuza sæ aibæ un program regulat. Putea sæ se scoale
într-o dimineaflæ la ora 6 øi sæ pretindæ ca pânæ la ora 6 sæ fie gata cine
øtie ce clætite sau tocæniflæ – plus un pachet pentru masa de prânz, cald
øi bine fæcut, numai bun de luat la serviciu. Sau putea foarte bine sæ
doarmæ pânæ la ora 8 øi sæ mænânce în jurul orei 9. Gina a petrecut
mulfli ani de zile satisfæcându-i aøteptærile culinare, pânæ când
Dumnezeu i-a pus în inimæ convingerea cæ avea nevoie de timp regulat,
dimineafla, pentru a se ruga, a studia øi a face exerciflii fizice. De
asemenea, avea nevoie de un program destul de previzibil, dat fiind
faptul cæ avea trei copii de vârstæ øcolaræ.

Multæ vreme, Gina a ezitat sæ facæ o schimbare, pentru cæ se temea
de furia soflului ei. Credea aberaflia cæ ea este responsabilæ pentru furia
lui Roy øi cæ trebuie sæ-i facæ pe plac pentru a-i putea fline sub control
ieøirile nervoase. Totuøi, aceastæ strategie nu pærea sæ dea rezultate.
Indiferent cât de mult se stræduia Gina sæ-l mulflumeascæ pe Roy, el
tot se înfuria când ceva nu era conform dorinflelor lui. Ea se simflea
victima acceselor lui de furie, pentru cæ, în acelaøi timp, credea cæ e
responsabilitatea lui aceea de a o face fericitæ aprobând-o în absolut tot.

Vedefli cum, atât Gina, cât øi Roy, depæøeau graniflele øi aøteptau
din partea celuilalt sæ facæ lucruri care flineau de propria curte – mai
precis, sentimentele øi fericirea lor?

Pe mæsuræ ce Gina a continuat sæ se roage øi sæ studieze,
convingerea cæ avea nevoie de mai multæ ordine în viaflæ s-a aprofundat
øi, într-un final, a fæcut primul pas. În primul rând, l-a abordat pe Roy
cu nevoia unui program. El a repezit-o, spunându-i: “Øtii ceva? Dacæ
aøtepfli din partea mea sæ-fli pun salariul pe masæ, atunci øi eu aøtept
sæ-mi dai de mâncare atunci când vreau.”

Gina a fost puflin zdruncinatæ de reacflia lui, aøa cæ s-a întors la
Dumnezeu. Oare greøise? Nu, încæ simflea cæ Dumnezeu îi cerea sæ
cultive regularitatea. Cu multæ rugæciune, a hotærât în fiecare dimineaflæ
o oræ fixæ la care servea micul dejun – lucru care o ajuta sæ petreacæ
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timp cu Dumnezeu øi sæ aibæ øi copiii o rutinæ. Dacæ, dintr-un anume
motiv, Roy voia micul dejun mai devreme, trebuia sæ o anunfle cu o zi
înainte, astfel încât sæ poatæ læsa ceva în cuptor. Dacæ plænuia sæ
mænânce mai târziu decât restul familiei, atunci trebuia sæ-øi
reîncælzeascæ mâncarea.

Roy s-a enervat când a auzit planul Ginei. Ea se lupta cu o mare
mæsuræ de vinovæflie, iar Roy, cu reproøuri. Dar cu timpul, Roy a
respectat-o pe Gina pentru poziflia adoptatæ øi a descoperit cæ programul
regulat era øi în avantajul lui. A ajuns chiar sæ devinæ un mare apærætor
al acestuia. Gina a învæflat cæ-l poate iubi pe Roy mai mult când nu
este obligatæ sæ facæ ceva de fricæ sau din sentimente de vinovæflie.
Cæsnicia lor s-a dezvoltat odatæ cu creøterea conøtienflei cu privire la
responsabilitatea øi libertatea fiecæruia, în Hristos.

Acest exemplu ilustreazæ un alt aspect al graniflelor, øi anume
necesitatea comportamentului responsabil din partea fiecærui partener
øi nevoia de a lua atitudine împotriva acelor vulpi care se vâræ neinvitate,
luând diferite fefle. Iubirea adeværatæ nu se poate dezvolta când ræul
este læsat sæ triumfe. Când stabilim granifle, având “groazæ de ræu”8 øi
luând atitudine împotriva lui, menflinem latura pozitivæ a relafliei øi o
ajutæm sæ se dezvolte, rezolvând problemele.

Dacæ acest concept væ este necunoscut, væ recomand cælduros
cærflile Boundaries øi Boundaries in Marriage (Granifle øi Granifle în
cæsætorie), de Henry Cloud øi John Townsend.9  Principiile pe care ei
le prezintæ sunt øi biblice, øi extrem de practice în reglarea divergenflelor
relaflionale.

Finanfle limitate
Conflictul financiar este unul dintre principalele motive pentru

care cæsniciile se încheie prin divorfl. Øi chiar øi în cæsniciile care se
menflin, lipsa de unitate în deciziile financiare poate genera certuri,

8. Romani 12:9
9. Publicate la editura Zondervan
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mæncând relaflia de vie. Nu læsafli aceste “vulpifle” sæ væ fure ce avefli
mai bun!

Societatea ne-a programat sæ credem cæ proprietæflile imobiliare,
maøinile, mobila, îmbræcæmintea, echipamentele sportive øi alte bunuri
ne aduc fericirea øi cæ nu e nimic greøit sæ faci credite la bancæ pentru
a fi fericit. Un fapt de-a dreptul înfricoøætor este acela cæ o persoanæ
obiønuitæ din statele americane cheltuieøte 1,10 dolari pentru fiecare
dolar câøtigat.10  Cineva a spus: “Când cheltuielile îfli depæøesc veniturile,
cheltuielile de întreflinere sunt cele care te aruncæ în colaps.” Prin
încercarea de a obfline mai mult, tot mai mult de la aceastæ lume, ne
bucuræm de puflin, tot mai puflin de cei din jur øi de Dumnezeu.
Curând, ne vom trezi cæ viafla noastræ øi problemele financiare o iau la
vale, færæ sæ le mai putem controla.

Prima soluflie la care apeleazæ majoritatea dintre noi atunci când
întâmpinæ dificultæfli financiare este sæ încerce sæ câøtige mai mulfli
bani, iar unele persoane au nevoie de calificare suplimentaræ pentru a
putea avea venitul dorit. Dar, de cele mai multe ori, proasta administrare
øi obiectivele materialiste constituie adeværata cauzæ a problemelor
pecuniare; simpla mærire a veniturilor nu va rezolva situaflia. Trebuie
sæ ne ocupæm mai întâi de atitudinile noastre øi de convingerile
profunde legate de bani. Modul în care ne administræm banii este
deseori mai important pentru stabilitatea financiaræ decât suma de
bani pe care o câøtigæm.

Lui Dumnezeu Îi pasæ de banii noøtri øi vrea ca aceøtia sæ fie o
binecuvântare. Tot ce avem Îi aparfline Lui. Bunurile materiale ne sunt
încredinflate de Dumnezeu, iar El aøteaptæ sæ fim buni administratori.
Biblia confline 2.350 de versete despre ce trebuie fæcut cu banii øi valorile
materiale. Unul dintre ele spune: “Mai mult face puflinul celui
neprihænit, decât beløugul multor ræi.”11

10. Conform lui Howard Dayton, Your Money Map (Chicago: Moody Publishers,
2006), p. 118

11. Psalmi 37:16
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În perioada în care eram prieten cu Sally, obiønuiam sæ o rog sæ
mæ tundæ, fiindcæ nu aveam bani sæ merg la frizerie. Pentru noi nu
conta lipsa banilor. Ne aveam unul pe altul øi eram îndrægostifli. Dupæ
ce ne-am cæsætorit, am dobândit bogæfliile acestei lumi øi am pierdut
dragostea extravagantæ dintre noi. Care dintre cele douæ variante e
mai bunæ?

Am învæflat pe pielea noastræ cum sæ nu cazi în capcana cheltuielilor
prea mari. Datoriile devin o povaræ exasperantæ, care genereazæ stres øi
certuri. E mai bine mai puflin decât mai mult. Ferifli-væ de mitul “visului
american”. Concentrafli-væ pe relaflie øi mulflumifli-væ cu “puflinul celui
neprihænit”! Dacæ nu putefli fi mulflumifli cu ce avefli, nu vefli fi
mulflumifli nici cu ceea ce væ dorifli.

Autoeducafli-væ conform principiilor lui Dumnezeu cu privire la
administrarea banilor. Cuplurile care fac eforturi sæ-øi conøtientizeze
tendinfla de a cheltui prea mult øi care colaboreazæ în plan financiar –
indiferent cæ e vorba de cheltuieli, economii, donaflii sau investiflii –
vor vedea cæ relaflia de cæsætorie se consolideazæ. Nu e scopul acestei
cærfli aprofundarea acestui subiect, dar avefli la dispoziflie materiale
excelente pentru a væ ajuta în aceastæ direcflie. Una dintre resursele pe
care le recomand cælduros este Crown Financial Ministries.12

Dobândirea libertæflii financiare necesitæ disciplinæ øi plænuire,
dar meritæ acest efort în vederea protejærii øi sprijinirii cæsniciei voastre.
Adeværata fericire, bucurie øi pace se nasc atunci când douæ inimi se
unesc, nu când abundæ mijloacele materiale øi viafla e neapærat uøoaræ.

“Nu pot” sau “nu vreau”
Dintre toate “vulpiflele” care rod via dragostei, niciuna nu produce

mai multe pagube ca aceasta, deoarece fline numai de atitudine. Dacæ
douæ persoane cæsætorite au atitudinea “pot totul, în Hristos, care mæ
întæreøte”13, dificultæflile generate de egoism, comunicarea ineficientæ,

12. www.crown.org.
13. Filipeni 4:13

Asasinii dragostei
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graniflele personale øi banii puflini nu vor face altceva decât sæ le împingæ
înainte, spre succes. Doi oameni deciøi sæ-øi asume øi sæ-øi rezolve
problemele apærute în cæsnicie se vor dezvolta, cu siguranflæ.

De aceea eu cred cæ adaptabilitatea este una dintre cele mai
importante træsæturi ce trebuie cæutate la viitorul partener de viaflæ.
Cæsætoria aduce laolaltæ douæ viefli distincte. Douæ moduri diferite de
administrare a familiei. Douæ perspective diferite. Nu se poate sæ se
potriveascæ în absolut totul.

Multora le e greu sæ înfleleagæ aceastæ realitate. Egoismul –
încæpæflânarea – este elementul dominant, dar trebuie ræpus cu orice
prefl. În toate problemele care nu presupun principii biblice, trebuie sæ
existe dispoziflia de a gæsi alternative creative cu care sæ se identifice
ambii parteneri de-a lungul vieflii lor maritale.

Trebuie sæ existe o minuflioasæ analizæ de sine, læsând Cuvântul
lui Dumnezeu sæ vorbeascæ, iar Spiritul Sæu Sfânt sæ conducæ.
Rigiditatea trebuie læsatæ complet la o parte. Dispoziflia de a lua în
considerare punctul de vedere al celuilalt este o obligaflie neîntreruptæ.

Tofli soflii diferæ în anumite privinfle. Este un lucru dat. Însæ modul
în care ei procedeazæ cu aceste diferenfle determinæ succesul în cæsnicie.

Dacæ unul sau ambii parteneri adoptæ atitudinea “nu pot” sau
“nu vreau”, cæsnicia va stagna øi se va bloca. Mulfli sofli træiesc toatæ
viafla blocafli – lucru care, în general, înseamnæ ajungerea într-un punct
mort. Øi ei cu mâna lor contribuie la aceastæ stare de lâncezealæ. Din
pæcate, pierd din vedere mæreflul potenflial pe care Dumnezeu li-l pune
la dispoziflie – dragostea irezistibilæ. E posibil ca fiecare sæ-øi doreascæ
sæ se dezvolte, dar aøteaptæ ca celælalt sæ facæ primul pas – aøa cæ ajung
în punctul mort. Niciunul nu se schimbæ. Pur øi simplu conviefluiesc
într-o familiaritate deranjantæ. Dar Dumnezeu spune: “Cæci în ei nu
este nicio nædejde de schimbare øi nu se tem de Dumnezeu.”14

Dacæ spui “nu pot” sau “nu vreau”, spui, de fapt, “eu deflin
controlul”. Iar acest lucru înseamnæ cæ eøti sub control omenesc, nu

14. Psalmi 55:19
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dumnezeiesc, fiind inadecvat pentru intrarea în Împæræflia lui
Dumnezeu.

Totuøi, nu faptul de a stagna este, în sine, problema, ci reprezintæ
doar un simptom. Atitudinea de bazæ – “nu vreau” sau “nu pot” – este
adeværata problemæ, care paralizeazæ cæsnicia, împiedicând-o sæ meargæ
înainte.

“Nu vreau” este atitudinea de complacere, pornind de la egoism,
rigiditate sau puræ indolenflæ. E ca øi când ai spune: “Îmi place unde
sunt øi nu vreau sæ mæ clintesc. N-am chef sæ investesc timp øi energie
pentru a-mi face cæsnicia irezistibilæ.”

Dacæ acesta este cazul tæu, trebuie sæ vrei sæ te ajute alflii sæ vrei. În
puterea lui Hristos, trebuie sæ laøi la o parte gândurile øi sentimentele
reactiv-negative øi sæ le înlocuieøti cu gânduri øi emoflii proactive: “Da,
pot.”

Uneori, nepæsarea este confortabilæ, pentru cæ nu e cuiul chiar
atât de lung. Ce vreau sæ spun prin asta?

Într-o zi toridæ øi înæbuøitoare, un bærbat vizita o fermæ, când a
observat un câine tolænit la umbræ, pe marginea verandei. Se vedea
din privirea øi poziflia câinelui cæ nu se simflea deloc bine. Bærbatul i-a
atras atenflia fermierului, care i-a ræspuns: “A, e aøa, fiindcæ fix în locul
în care stæ e un cui mare ieøit în afaræ.”

“Pæi atunci de ce nu se mutæ de-acolo?” a judecat numai logic
musafirul.

Fermierul s-a gândit o clipæ, apoi a ræspuns alene: “Pæi cre’ cæ nu
e cuiul chiar atât de lung.”

Uneori, Dumnezeu lasæ ca situafliile sæ “lungeascæ cuiul” ca sæ ne
motiveze sæ ne rupem de rædæcinile cu care suntem obiønuifli. Dacæ
situaflia câinelui de mai sus te descrie chiar pe tine øi simfli cæ lucrurile
nu merg prea bine în viafla øi relafliile tale, s-ar putea ca Dumnezeu sæ
te înghionteascæ iubitor sæ te mufli într-un loc mai bun. Ca sæ înaintezi,
trebuie sæ træieøti conform principiilor Cuvântului Sæu øi ale vieflii lui
Isus – nu sæ te iei dupæ propriile emoflii øi sentimente.

Asasinii dragostei



144

Irezistibilii

Sora lui “nu vreau” este “nu pot”. “Nu vreau” are la bazæ
comoditatea, dar “nu pot” este de obicei motivat de teamæ. Poate cæ
tipul “nu pot” s-a aventurat sæ facæ ceva în trecut, dar rezultatele au
fost proaste. Poate cæ se teme sæ nu se ardæ din nou. “Nu pot” pare
soluflia idealæ pentru persoane de acest gen.

Într-un anumit sens, tipul “nu pot” are dreptate. De aceea are
nevoie de Dumnezeu, aøa cum am discutat în capitolul 2. Dumnezeu
este Sursa înflelepciunii, a puterii øi a curajului. Apelând la harul Sæu,
persoana “nu pot” poate gæsi curajul sæ ræspundæ la apelul Sæu, sæ-øi
înfrunte frica, sæ pæøeascæ pe noi cæræri øi sæ încerce din nou.

Dumnezeu nu vrea ca noi sæ ræmânem blocafli în indolenflæ sau
fricæ. El are suficient har pentru fiecare dintre noi care dorim sæ-L
prindem de mânæ øi sæ mergem alæturi de El, pas cu pas. Oare ce se
întâmplæ când unul dintre parteneri dobândeøte viziunea iubirii
irezistibile, Îl prinde pe Dumnezeu de mânæ, începe sæ facæ paøi înainte
– dar partenerul îi spune: “Nu, nu vreau. Nu øtiu cum. Nu pot.”?

Ce faci când cæsnicia ta stagneazæ? Vom ræspunde la aceastæ
întrebare în capitolul urmætor.
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Întrebæri de studiu pentru capitolul 7

  1. Care dintre “vulpiflele” descrise în acest capitol distruge via
       dragostei voastre?
  2. Îfli respecfli soflul sau soflia ca individ diferit de tine sau îl vezi ca o
     prelungire a propriei tale persoane, menit sæ-fli satisfacæ nevoile øi
     dorinflele?
  3. În ce aspecte vrei sæ fii “corect”?
  4. Comunicarea dintre voi este, în cea mai mare parte, eficientæ sau
      ineficientæ?
  5. Petrecefli mai mult timp certându-væ cu privire la trecut øi la
      probleme, în loc sæ væ ocupafli de prezent øi de soluflii?
  6. Îfli vine greu sæ spui “nu” atunci când e nevoie? Îfli vine greu sæ auzi
     cuvântul “nu” rostit de partenerul tæu de viaflæ?
  7. Atât tu, cât øi soflul sau soflia ta cerefli din partea celuilalt
      comportament responsabil când vine vorba sæ væ ocrotifli relaflia
     de “vulpi”?
  8. Suntefli stæpâni pe bani sau banii sunt stæpânii voøtri?
  9. Detectezi fie comoditate, fie teamæ la propria ta persoanæ, care te
     împiedicæ sæ faci paøii pe care Dumnezeu fli-i cere în relaflia de
     cæsætorie?
10. Când vefli începe sæ væ ocupafli de “vulpile” din cæsnicia voastræ?

Asasinii dragostei
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CAPITOLUL 8

Stagnarea

“Sæ øtifli cæ cine întoarce pe un pæcætos de la rætæcirea cæii lui va
mântui un suflet de la moarte øi va acoperi o sumedenie de pæcate.”

– Iacov 5:20

Iatæ-i din nou – aceiaøi doi sofli care mi-au atras atenflia la ultimele
douæ întâlniri. În timp ce predicam, dintr-un anume motiv, mi se
pæreau altfel decât restul auditoriului. Poate pentru cæ erau un cuplu
foarte reuøit, dar cred cæ mai mult contrastul dintre atitudinile lor îmi
atrægea atenflia. Ea sorbea fiecare cuvânt pe care îl pronunflam, lua
notifle øi reacfliona cu zâmbete, aprobæri din cap øi aminuri la momente
potrivite. Era atentæ la mine de la începutul pânæ la sfârøitul predicii.

Comportamentul lui era exact opusul. Evita contactul vizual cu
mine øi uneori pærea sæ primeascæ øi sæ trimitæ sms-uri pe telefonul
mobil, în timp ce eu vorbeam. Avea o figuræ plictisitæ, care parcæ voia
sæ spunæ: “Aø prefera sæ fiu oriunde altundeva.”

Imediat ce întâlnirea a luat sfârøit, m-am îndreptat spre ei. Ea a
fæcut neræbdætoare prezentærile: numele ei era Nancy, iar al soflului ei,
Todd. Cunoscându-i personal, am sesizat exact acelaøi contrast væzut
de la amvon. Ea era caldæ, cordialæ øi implicatæ în discuflie. El era rece,
rezervat, distant – lucru care a fæcut sæ nu ajungæ prea departe conversaflia
noastræ.

Mai târziu, când eu øi Sally ne îndreptam spre cabanæ, am gæsit-o
pe Nancy aøteptându-ne pe o bancæ din drumul nostru. “Aø putea
vorbi cu dumneavoastræ puflin?” Fafla îi era bræzdatæ de lacrimi.
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“Sigur, avem rægaz câteva minute. Øi dacæ nu e suficient, ne vom
rezerva de azi mai mult timp pentru mâine.” Eu øi Sally ne-am aøezat
lângæ ea øi povestea ei a început – aceeaøi pe care am auzit-o repetatæ
mult prea des, atât de cætre sofli, cât øi de cætre soflii.

Unul dintre parteneri începe sæ-øi imagineze øi sæ-øi doreascæ o
cæsnicie irezistibilæ øi vrea sæ o realizeze. Meritæ sæ lupte pentru aøa
ceva. Schimbarea este bine-venitæ. Însæ partenerul nu are aceleaøi
intenflii. Este mulflumit cu lâncezeala: “Nu-mi clætina barca; nu vreau
sæ mæ clintesc din loc.”

Dar cæsætoria este un parteneriat, prin urmare, dacæ o parte refuzæ
sæ se urneascæ, cealaltæ este condamnatæ sæ ræmânæ pe loc, nu? Nu
neapærat.

Cæsnicia este un parteneriat dinamic – asemenea unor copii pe
un balansoar. Ceea ce face unul dintre sofli are efect asupra celuilalt.
Nu pofli schimba modul în care partenerul tæu stæ pe capætul lui de
balansoar, dar pofli vedea ce e de fæcut pe capætul tæu. Ascultând
îndrumærile venite de la Dumnezeu cu privire la ce sæ faci în pætræflica
ta, soflul sau soflia ta va simfli niøte efecte în pætræflica lui. Apoi va trebui
sæ aleagæ cum sæ reacflioneze.

Eu nu cred cæ existæ numai o singuræ cale de a salva o cæsnicie.
Dumnezeu are o mie de cæi prin care poate îndrepta lucrurile care
merg prost. Nu pretind cæ le øtiu pe toate. Totuøi am observat cinci cæi
prin intermediul cærora Dumnezeu acflioneazæ în diferite feluri, pentru
a infuza o nouæ viaflæ în cæsnicia ta. Deci, dacæ partenerul tæu de viaflæ
nu este motivat, este prea nepæsætor, egoist, are alte interese sau are un
comportament imoral, te rog sæ te gândeøti, cu rugæciune øi împreunæ
cu Domnul øi Cuvântul Sæu, la aceøti cinci paøi pe care îi pofli face
pentru a produce o schimbare. Nu uita cæ scopul este acela de a-l
recâøtiga pe celælalt – nu de a-l mustra, condamna sau a-l da la o parte.

Ajutor din exterior
1. O grupæ de sprijin. Când iei decizia de a face paøi pentru a pune

în miøcare o cæsnicie ajunsæ într-un punct mort, riøti sæ pierzi ceva

Stagnarea
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pentru cæ ai vrut sæ câøtigi ceva. Legætura cu partenerul tæu poate cæ nu
e neapærat una pozitivæ, dar este cea pe care ai învæflat sæ te bazezi.
Când începi sæ faci schimbæri, este foarte real pericolul de a fi abandonat
sau izolat de cætre partenerul tæu de viaflæ. Nimic nu garanteazæ cæ
acesta va ræmâne în balansoar. Poate, pur øi simplu, sæ renunfle øi sæ
plece. Sau s-ar putea sæ încerce prin diferite tactici sæ te preseze sæ
menflii vechile tipare.

În oricare dintre cazuri, ai nevoie de surse de iubire øi apropiere,
altele decât soflul sau soflia ta, care sæ te încurajeze sæ faci dificilii paøi ai
dragostei tenace, care îi vor da cæsniciei tale øansa sæ devinæ irezistibilæ.
Nu încerca sæ porneøti sigur sau singuræ pe acest drum!

Dumnezeu este principala sursæ de susflinere. Îfli mai aduci aminte
ce am discutat în capitolul 2? Acela este întotdeauna punctul de pornire.
Dumnezeu este Izvorul a tot ceea ce ai nevoie øi pofli avea totalæ încredere
în El. Îfli va pune la dispoziflie putere, înflelepciune, ocazii, îndrumare,
consolare, vindecare, iertare, capacitate, dragoste, speranflæ, curaj,
principii øi multe alte lucruri. Are o mie de feluri în care îfli poate sta
alæturi, de care n-ai nici cea mai vagæ idee. Deci, deschide-fli inima
înaintea Lui! Ia legætura cu El! Permite-I sæ acflioneze în viafla ta,
conform voinflei Sale!

Deseori, Dumnezeu lucreazæ prin intermediul trupului Sæu –
biserica – pentru a oferi sprijinul de care e nevoie. Pavel a fæcut o paralelæ
între bisericæ øi un corp, al cærui Cap este Hristos. Fiecare membru al
corpului are un rol de jucat în sprijinirea øi ajutarea celorlalte membre.
Aøadar, în timp ce te bazezi pe Dumnezeu pentru suport øi îndrumare,
cautæ ocaziile pe care El fli le oferæ pentru a intra în legæturæ cu oameni
care te vor sprijini în obiectivul tæu de a-fli urni cæsnicia din loc.

Ai nevoie de persoane care sæ fie “pentru” cæsnicia ta – nu oarbe
la schimbærile ce trebuie fæcute øi nici neræbdætoare sæ-l scoatæ în decor
pe partenerul tæu. Sistemul tæu de sprijin poate include prieteni, membri
ai familiei, un sfætuitor de încredere sau un pastor înflelept. Unii dintre
aceøti oameni vor apærea exact atunci când ai nevoie de ei. Pe alflii va
trebui sæ-i caufli în mod special. Dumnezeu înzestreazæ pe fiecare dintre
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aceste persoane cu câte un lucru care îfli va împlini o anumitæ nevoie øi
vei vedea cæ iubirea, sprijinul, înflelepciunea, reacfliile, încurajærile øi
experienfla pe care le gæseøti la fiecare este, de fapt, iubirea lui Dumnezeu
reværsatæ asupra ta prin ele.

2. Câøtigat de comportamentul tæu. Când doi oameni sunt
înflepenifli într-un tipar nesænætos de relaflionare, nu e ceva neobiønuit
ca unul dintre ei sæ-øi doreascæ schimbarea, în timp ce celælalt sæ refuze
sæ se clinteascæ din loc. Cel care vrea schimbarea începe sæ se simtæ
victima încæpæflânærii celuilalt. Aøa cæ îi e uøor sæ cadæ în capcana cicælelii,
a bosumflærii øi a acuzafliilor. Øi, în loc de îmbunætæfliri, dezechilibrul
se accentueazæ øi nimeni nu face schimbæri în bine.

Soluflia este aceea ca partenerul care doreøte schimbarea sæ ia
inifliativa. În loc sæ-fli bafli soflul sau soflia la cap, investeøte-fli energia în
iubire faflæ de el. Înlocuieøte bosumflærile cu rugæciunea, iar acuzafliile,
cu respectarea graniflelor. Acest lucru nu garanteazæ cæ partenerul tæu
va alege sæ se schimbe în bine. El sau ea ar putea lua decizia de a
renunfla, dar øansele tale de a realiza o cæsnicie irezistibilæ sunt mult
mai crescute atunci când vrei sæ învefli sæ faci lucrurile aøa cum doreøte
Dumnezeu, nu în vechile øi nesænætoasele tipare. Øi vei avea de câøtigat
neprefluita comoaræ a unui caracter evlavios, indiferent ce alege sæ facæ
partenerul tæu.

Petru se referæ la câøtigarea soflului necredincios nu atât de mult
prin argumente, ci printr-un exemplu evlavios.1 Biblia spune cæ “færæ
cuvânt” partenerul poate fi câøtigat datoritæ purtærii.2 Excelent! Ce
ocazie ni se oferæ! Cu adeværat, faptele vorbesc mai tare decât cuvintele.
Iubirea lui Hristos pentru mine este cea care m-a constrâns sæ-L urmez.
În acelaøi fel, se poate ca iubirea extravagantæ, care se sacrificæ – genul
de iubire 1 Corinteni 13 –, sæ-l câøtige pe partenerul necredincios sau
neinteresat.

1. Vezi 1 Petru 31:1, 2.
2. Vezi vers. 1.

Stagnarea
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Un zel greøit orientat
Ruth øi Cliff erau amândoi necredincioøi pânæ când Ruth a

participat la o serie de întâlniri, s-a aprins øi a încercat apoi sæ aprindæ
acelaøi foc øi în soflul ei, Cliff. Øi Cliff s-a aprins, dar nu de noile
convingeri ale lui Ruth. Nu-i plæcea schimbarea øi nu-i plæceau nici
bâzâielile religioase ale lui Ruth cu privire la greøelile pe care el le fæcea.
Considera cæ avuseseræ o cæsnicie suficient de bunæ pânæ sæ se
converteascæ Ruth. Acum îl bætea la cap continuu, dar færæ niciun
rezultat.

Aøa cæ Ruth a cerut întæriri. L-a rugat pe noul ei pastor sæ-i facæ o
vizitæ lui Cliff øi sæ încerce sæ-l converteascæ la “adevær”. Cliff a mirosit
imediat motivul din spatele bine intenflionatei vizite a pastorului øi
øi-a consolidat øi mai tare poziflia. Timp de doisprezece ani, Ruth øi
Cliff au continuat acest nefericit joc în balansoar – încæpæflânare din
partea lui, cicælealæ din partea ei.

I-am întâlnit pe Ruth øi pe Cliff dupæ unul dintre seminarele
noastre de weekend. Cum l-a convins sæ vinæ, nu-mi pot da seama.
Când am dat cu ochii de ei, ea, practic, îl târa sæ vinæ sæ stea de vorbæ
cu mine. Limbajul trupului spunea totul. Ea se aøtepta sæ-l dau pe
brazdæ, iar el se simflea ca un bæieflel în biroul directorului.

Ruth a început entuziasmatæ: “Jim, am apreciat foarte mult
mesajul tæu. Cuplul la care te-ai referit ne reprezintæ categoric øi pe
noi. Sunt neræbdætoare sæ pun în practicæ adeværul, dar Cliff, aici de
faflæ, pur øi simplu nu vrea sæ mi se alæture. Am zis cæ poate vorbeøti tu
cu el!”

M-am uitat la Cliff, care se holba în podea, arætând de-a dreptul
nefericit.

“Ruth”, am început eu, “væd cæ soflul tæu se opune unei discuflii
cu mine. Nu putem face nimic în privinfla lui, dar putem face o mulflime
în privinfla ta.”

Urechile lui Cliff s-au ciulit la auzul acestor cuvinte øi parcæ îl
simfleam privindu-mæ cu coada ochiului. Am continuat: “Ruth, simt
cæ eøti decisæ sæ faci ce trebuie øi vrei ca øi Cliff sæ-fli fie alæturi. Dar eu
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cred cæ trebuie sæ-fli investeøti toate eforturile în practicarea adeværului,
nu în predicarea lui. Dæ-i lui Cliff ocazia sæ vadæ o predicæ în carne øi
oase, în loc sæ fie lovit în cap cu nu øtiu câte predici.”

Cu aceasta, Cliff a reînviat øi chiar a exclamat: “Amin!” Ruth s-a
uitat la mine neîncrezætoare. Ochii au început sæ-i luceascæ, iar fafla sæ
i se îmbujoreze. “Jim, vrei sæ spui cæ nu e nevoie ca soflul meu, Cliff, sæ
se schimbe?”

“Nu, acum nu mæ refer la Cliff. Mæ refer la tine. Înceteazæ sæ-l
mai bafli la cap øi începe sæ-l iubeøti.” Øi am continuat sæ vorbesc cu
Ruth despre cele douæ principii: a-L iubi pe Dumnezeu cu toatæ fiinfla
noastræ øi a ne iubi soflul sau soflia færæ sæ aøteptæm nimic în schimb. Ea
a început sæ se potoleascæ, iar când am terminat de vorbit, devenise
chiar tæcutæ. “Îfli mulflumesc, Jim. Am multe lucruri la care sæ mæ
gândesc.”

Cliff, pe de altæ parte, s-a animat imediat. În loc sæ mæ considere
avocatul acuzærii, a început sæ vadæ cæ are un prieten la tribunal. M-a
întrebat dacæ putem discuta ceva în particular. Am avut timp chiar
atunci, aøa cæ am mers sæ facem o plimbare, iar Cliff s-a deschis în fafla
mea.

“Jim, chiar mi-aø dori o schimbare în viafla mea. Dar ceea ce îmi
doresc nu am væzut la Ruth. Ea defline acum multe informaflii noi, dar
nu e cu nimic diferitæ de cum era înainte. E vechea Ruth, cu aceeaøi
pælærie – doar cæ acum are o limbæ prin care se autoîndreptæfleøte!”

Nu mai øtiu ce s-a întâmplat cu Cliff øi Ruth. Nu i-am mai întâlnit
niciodatæ, dar când mæ gândesc la ei, îmi vine în minte textul din
Romani 1:18. Sunt mulfli care “înæbuøæ adeværul în nelegiuirea lor”.
Ruth exact asta fæcea. Avea un adevær preflios, dar nu øi o dragoste
preflioasæ. Când acestea douæ se combinæ – adeværul øi dragostea –
genereazæ o adeværatæ forflæ de convingere a soflului necredincios.

Analizeazæ-te, înaintea lui Dumnezeu, dacæ nu cumva ai încercat,
de capul tæu, sæ-l îmboldeøti pe soflul sau soflia ta sæ se schimbe. Dacæ
da, trebuie sæ încerci o nouæ abordare, læsându-L pe Dumnezeu sæ te
îndrume spre o iubire extravagantæ. Foarte des încercæm sæ ne
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convingem partenerul prin intermediul argumentelor când, cel mai
bun argument este o dragoste care pune propria persoanæ pe locul doi
øi se sacrificæ, în felul acesta cucerind inima øi mintea celui iubit.

Transformæ bosumflarea în rugæciune
Când cicæleala nu merge, mulfli oameni se bosumflæ. Dicflionarul

meu online defineøte bosumflarea ca “manifestarea prin tæcere a
dezamægirii, furiei sau resentimentelor”.3 Când ne îmbufnæm, hrænim
nemulflumirea din noi, care creøte în imaginaflia noastræ, pânæ când
devine mai mare decât este în realitate. Calitæflile partenerului sunt pe
deplin uitate, iar distanfla dintre noi creøte. Nu øtiu de nicio cæsnicie
care sæ fie ajutatæ de acest obicei al îmbufnærii. Øtie cineva?

În loc sæ devii tæcut øi ursuz, concentreazæ-fli energia în rugæciune
de mijlocire pentru partenerul tæu. Dumnezeu poate face lucruri mari
prin intermediul rugæciunii. “Rugæciunea este cheia în mâna credinflei,
pentru a deschide tezaurul cerului, unde sunt pæstrate resursele
inepuizabile ale Celui Atotputernic.”4 Colaboreazæ cu El – øi vezi ce se
întâmplæ!

Sally a mea este o mare partizanæ a rugæciunii de mijlocire. Au
fost situaflii în cæsnicia noastræ când ea a væzut la mine anumite lucruri
ce trebuiau schimbate, spre binele relafliei øi a familiei noastre. Încerca,
în felul ei timid, sæ discute cu mine, dar în mintea mea lucrurile nu
erau atât de limpezi ca în mintea ei. Atunci, ea s-a hotærât sæ recurgæ la
rugæciunea de mijlocire, zilnic, øi a învæflat ce anume funcfliona øi ce
anume nu.

La început, îøi exprima în rugæciune motivul de îmbufnare:
“Doamne, Jim are nevoie sæ-øi schimbe comportamentul. Uneori e
chiar bædæran øi mæ întristeazæ foarte mult. Doamne, nu mai suport.
Trebuie sæ faci ceva. Doamne, de ce nu-mi ræspunzi la rugæciune?” Øi
repeta toate defectele mele o datæ øi încæ o datæ, în fafla Domnului, în
timp ce viziunea ei cu privire la mine devenea din ce în ce mai proastæ.

3. Encarta(r) World English Dictionary (c) 1999 Microsoft Corporation.
4. Ellen G. White, Calea cætre Hristos, p. 94, orig.
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Ulterior, mi-a spus cæ se ridica de la rugæciune mai împoværatæ decât
atunci când se aøezase pe genunchi.

Pe mæsuræ ce a continuat sæ-L caute, Dumnezeu a învæflat-o o
metodæ mai bunæ de a se ruga. În primul rând, a fæcut-o sæ-øi examineze
propria atitudine faflæ de mine. “Doamne, mærturisesc sincer cæ am
resentimente faflæ de Jim. L-am tratat cu ræcealæ. Te rog sæ creezi în
mine o atitudine frumoasæ faflæ de el øi sæ mæ ajufli sæ mæ port cu el aøa
cum vrei Tu.”

Apoi menfliona un defect care o deranja. “Doamne, ascultæ-mi
rugæciunea! Tu ne-ai unit. Am nevoie de ajutorul Tæu. Jim nu vede
unde greøeøte. Uneori îøi pierde cumpætul.” [Aici pofli aminti propriile
probleme. E important sæ-fli vezi soflul sau soflia aøa cum poate fi el sau
ea în Isus. Acest lucru te poate fline departe de capcana îmbufnærii.]

“Doamne,” continua Sally, “vrea sæ facæ ce e bine, dar uneori
anumite lucruri îl împiedicæ. Nu øtiu ce anume, dar Tu øtii. Te rog,
ajutæ-l aøa cum øtii Tu cæ e mai bine.”

Ultimul, dar în niciun caz cel mai puflin important aspect al
rugæciunii de mijlocire gæsit de Sally este faptul de a-øi uni mâinile cu
Dumnezeu øi a lua mæsura pe care El considera cæ ea trebuia sæ o ia.
Uneori, era vorba de rostirea unor cuvinte blânde sau de începerea
unei conversaflii dificile cu privire la subiect. Alteori, de oferirea unor
atenflii mai speciale sau de luarea unei poziflii ferme împotriva ræului.
În unele situaflii trecea peste voinfla mea, lua decizii sau pur øi simplu
îmi împærtæøea punctul ei de vedere.

“Doamne, sunt gata”, se ruga Sally. “Orice ar fi nevoie sæ fac
pentru a reface cæsnicia noastræ, voi face, pe termen lung. Dacæ trebuie
sæ ne confruntæm cu probleme financiare sau cu pierderea sænætæflii –
indiferent ce durere, jignire sau suferinflæ va presupune – sunt pregætitæ.
Ai acordul meu sæ faci tot ce va fi nevoie pentru a schimba situaflia
noastræ, iar eu Te voi urma. Dæ-mi puterea øi înflelepciunea Ta sæ
urmez calea pe care ne-o aræfli!”

Cu aceastæ nouæ modalitate de a se ruga, Sally se ridica de pe
genunchi simflindu-se mai uøoaræ. Inima i se umplea de încrederea cæ

Stagnarea



154

Irezistibilii

Dumnezeu va acfliona în favoarea noastræ øi pornea la treburile ei zilnice
cu zâmbetul pe buze – chiar dacæ nervii mei erau încæ nepotolifli.
Procesul a durat mai mult decât øi-ar fi dorit, dar în acelaøi timp s-a
încheiat mai repede decât se aøtepta. Dumnezeu a început sæ aibæ, în
sfârøit, o reacflie din partea mea cu privire la lipsa mea de autocontrol
øi am început sæ mæ schimb, pe mæsuræ ce mi-am recunoscut nevoia øi
I-am predat lui Dumnezeu de nenumærate ori firea mea cea iute. Acolo
unde bosumflærile lui Sally nu fæcuseræ altceva decât sæ punæ paie pe
foc, rugæciunea ei a avut rezultate benefice pentru amândoi.

Înlocuieøte acuzele cu respectarea graniflelor
Faptul de a pune da vina pe partener pentru problemele noastre

este ceva ce ne stæ în fire multora. Acest joc al învinovæflirii reciproce
s-a jucat încæ din ziua când Adam i-a ræspuns lui Dumnezeu: “Femeia
pe care mi-ai dat-o ca sæ fie lângæ mine, ea mi-a dat din pom øi am
mâncat.”5 Problema e cæ acuzele devin singura (øi unica) lor ræsplatæ.
Când dai vina pe altul eøti propria ta victimæ. Te simfli neajutorat øi
dai fuga la partenerul mai puternic. Simfli cæ nu ai un cuvânt de spus
în cadrul relafliei.

În cele din urmæ, acuzele înlocuiesc dragostea. Un sofl încearcæ sæ
flinæ piept vinei care i se aduce, în timp ce celælalt sofl încearcæ sæ-l
doboare. Unul dintre parteneri primeøte eticheta de “ræul” familiei, în
timp ce celælalt este obiectul resentimentelor øi jignirilor. Faptul de a
da vina pe cineva nu rezolvæ problemele existente. Nimeni nu câøtigæ
din acest joc al învinovæflirii.

O metodæ mai bunæ decât aruncarea vinei asupra celuilalt este
discutarea problemei, cu multæ iubire, fæcându-l pe partener sæ înfleleagæ
cæ nu vei tolera anumite lucruri, vei stabili niøte granifle øi, dacæ
respectivul comportament continuæ, va suporta consecinflele.

Acesta este un subiect sensibil – mai ales în societatea øi în bisericile
noastre permisive, de astæzi. Dar Dumnezeu a folosit uneori o motivaflie

5. Geneza 3:12
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puflin forflatæ pentru a-l trezi pe Israel. Când nicio metodæ nu a mai
funcflionat, El a permis ca Israel sæ fie dus în captivitate de armatele
babiloniene. De ce? Pentru cæ Dumnezeu ne iubeøte atât de mult,
încât, dacæ planul Sæu de a ne binecuvânta nu ne miøcæ inimile, El
permite sæ vinæ peste noi lipsa acelor binecuvântæri, ca sæ ne motiveze.
“Pentru cæ nu se aduce repede la îndeplinire hotærârea datæ împotriva
faptelor rele, de aceea este plinæ inima fiilor oamenilor de dorinfla sæ
facæ ræu.”6 Nu sunt prea mulfli cei cærora sæ le placæ aceastæ variantæ, în
climatul creøtin foarte permisiv al secolului XXI. Dar uite cæ este scrisæ
exact în Cuvântul lui Dumnezeu øi este o opfliune legitimæ, ce poate fi
luatæ în calcul, dacæ cel în cauzæ este mânat de Domnul, nu de firea
pæmânteascæ.

În cæsnicia noastræ, Sally mi-a permis – la început – sæ fac anumite
lucruri. A adoptat o strategie blândæ, conciliantæ øi ræbdætoare cu mine,
prin aceasta nefæcând altceva decât sæ mæ înræiascæ în træsæturile mele
regretabile de caracter. Dar acolo unde nu sunt consecinfle pentru
comportamentul nepotrivit, rareori existæ motivaflie pentru schimbare.
Dacæ Sally ar fi luat mæsuri mai drastice de la bun început, drumul
meu spre caracterul lui Hristos ar fi fost parcurs mult mai repede.

Modul în care stabileøti graniflele øi hotæræøti consecinflele e tot
secretul. Fiecare om este unic øi este motivat de abordæri diferite.
Asiguræ-te cæ øtii care sunt atitudinea øi metodele permise de
Dumnezeu. Apoi treci la acfliune, în Domnul. Încerci sæ-fli câøtigi
partenerul, nu sæ-l desfiinflezi!

Am cunoscut câteva soflii care, mânate de firea pæmânteascæ, au
spus: “Nu-fli mai fac de mâncare. Nu mai fac curæflenie. Sæ-fli pui pofta
în cui. Te învæfl eu minte!” Øi firea pæmânteascæ trezeøte firea
pæmânteascæ. Ce semeni aceea seceri. De atitudinea cu care este rostit
un lucru depinde dacæ acesta va genera mai multæ rezistenflæ sau va fi
primit cu sufletul deschis.

Dar, în niciun caz, sæ nu permifli ca teama de a rezolva într-un
mod neobiønuit o problemæ sæ te determine sæ nu o mai rezolvi deloc.

6. Eclesiastul 8:11; vezi øi Levitic 26.
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Cere-I lui Dumnezeu o inimæ umilæ, cere îndrumarea Sa øi apoi
acflioneazæ. Evalueazæ permanent situaflia, împreunæ cu El, pe mæsuræ
ce stabileøti anumite granifle, cu iubire.

De exemplu, am væzut mulfli bærbafli care le adreseazæ sofliilor
cuvinte aspre, au o atitudine dominatoare, au o bolnævicioasæ lipsæ de
sensibilitate cât e ziua de lungæ, dupæ care se aøteaptæ ca acestea sæ fie
iubite pasionale noaptea. Aøa ceva e imposibil. Soflia care permite un
asemenea comportament devine ea însæøi factorul încurajator negativ
al soflului ei øi amândoi vor culege roadele, prin pierderea adeværatei
intimitæfli – deoarece adeværata intimitate vine numai ca rezultat al
unirii a douæ inimi în sinceritate, afecfliune øi dragoste dezinteresatæ.

Aceste soflii trebuie sæ le comunice foarte deschis soflilor lor faptul
cæ, dacæ nu existæ nicio dovadæ de iubire în timpul zilei, nu va exista
nicio dovadæ nici în timpul nopflii. Dar, este extrem de important
cum e abordatæ aceastæ situaflie øi atitudinea în care se trece la fapte.
Nu rosti aceste gânduri ca pe o pedeapsæ. Nu, de o mie de ori nu. Ci
cultivæ acel tip de comportament care naøte dorinfla unei apropieri
între voi. Un comportament nepotrivit va reduce la tæcere inima øi
sentimentele øi, drept urmare, manifestærile practice ale iubirii.

Unii creøtini bine intenflionafli interpreteazæ eronat versetele biblice
în care se vorbeøte despre soflia care trebuie sæ se supunæ soflului ei,
susflinând cæ ea trebuie sæ renunfle la conøtiinfla ei øi sæ dea dovadæ de
supunere oarbæ la tot ce-øi doreøte soflul ei – indiferent de caracterul,
dispoziflia øi dorinflele lui. Ei cred cæ Biblia vrea sæ spunæ cæ soflia nu
trebuie niciodatæ sæ-i facæ observaflii soflului sau sæ stabileascæ, plinæ de
iubire, limite pentru comportamentul lui.

Nu, nu, nu! Scriptura exprimæ clar faptul cæ Dumnezeu este
factorul superior øi, atât soflul, cât øi soflia trebuie sæ ræspundæ în fafla
Lui. O soflie poate da dovadæ de supunere totalæ numai faflæ de
Salvatorul ei, care a ræscumpærat-o cu sânge pe Calvar. Dupæ aceea ea
se poate supune soflului ei, însæ numai atunci când acesta Îi este supus
lui Dumnezeu. Când el nu I se supune lui Dumnezeu, soflia trebuie sæ
ræmânæ supusæ doar lui Dumnezeu – chiar dacæ acest lucru înseamnæ



157

sæ treacæ peste voinfla soflului ei.7

Metoda graniflelor este valabilæ de ambele pærfli. Când o soflie nu-øi
poate controla dorinfla de a cheltui bani sau nu poate fline casa în ordine,
atunci soflul, mânat de Hristos, trebuie sæ înceteze sæ-i mai permitæ
acest lucru. Ar trebui sæ-i facæ observaflie în mod clar, sæ caute soluflii,
sæ o ajute sæ devinæ mai responsabilæ øi apoi sæ o lase sæ suporte
consecinflele, dacæ schimbærile reale se lasæ aøteptate.

De exemplu, în aceastæ situaflie, el ar putea spune: “Draga mea,
flin la cæsnicia noastræ prea mult ca sæ te las sæ faci în continuare datorii
pe cardurile noastre de credit. Pânæ când nu væd cæ pofli sæ te flii de un
plan de cheltuieli øi pofli sæ-fli controlezi impulsul de a face cumpæræturi,
trebuie sæ-fli iau cardurile de credit. Øtiu cæ aceastæ mæsuræ s-ar putea
sæ te zbârleascæ puflin, dar flin prea mult la relaflia noastræ ca sæ-mi pese
de puflinæ ciufulealæ.”

Când li se face aceastæ observaflie, unele soflii s-ar putea sæ
argumenteze: “Dar aøa sunt eu. Aøa am fost crescutæ. Pur øi simplu
trebuie sæ te împaci cu gândul.” Însæ cu toflii am putea sæ ne scuzæm
defectele cu acest argument. Evanghelia înseamnæ schimbare. “Cæci
în ei nu este nicio nædejde de schimbare øi nu se tem de Dumnezeu.”8

Cu toflii avem nevoie de schimbare. Niciunul dintre noi nu este perfect
echilibrat. Dragostea extravagantæ se obfline la schimb cu dispoziflia de
a ne demonstra iubirea – nu de a ne controla soflul sau soflia.

Scriptura spune cæ n-ar trebui sæ avem nicio legæturæ cu faptele
zadarnice ale întunericului øi cæ harul lui Dumnezeu va veni sæ ne
învefle sæ rezistæm poftelor lumeøti øi nesfinte.9 Cred cæ aceste texte
înseamnæ cæ, atunci când partenerul este hotærât sæ continue cu obiceiuri
øi practici distructive pentru el øi pentru alflii, noi trebuie sæ nu mai
luæm parte la acele lucruri øi sæ nu mai permitem acel comportament
distructiv. Ci trebuie sæ-l læsæm pe el sæ culeagæ ce a semænat, astfel
încât sæ-øi doreascæ sæ fi semænat o sæmânflæ mai bunæ.

7. Vezi Efeseni 5:22; Coloseni 3:18; Iacov 4:7; Fapte 5:9.
8. Psalmi 55:19
9. Vezi Tit 2:11, 12; Efeseni 5:11.
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Consecinflele pe care le facem cunoscute ar trebui motivate de o
atitudine de genul: “Te iubesc øi te respect prea mult ca sæ-fli permit sæ
te comporfli în acest mod distructiv pentru unul sau amândoi dintre
noi øi, în cele din urmæ, pentru cæsnicia noastræ.” Nu e cazul sæ specific
ce trebuie fæcut exact în anumite situaflii, dar iatæ mai jos câteva principii
ce pot fi avute în vedere când se ia în calcul ideea de suportare a
consecinflelor:

� Ia aceastæ mæsuræ cu multæ rugæciune øi cu mare atenflie, nu
impulsiv sau în valul emofliilor puternice. Ia-fli timp sæ cercetezi
principiile lui Dumnezeu øi încearcæ sæ înflelegi situaflia
partenerului. Roagæ-te, roagæ-te øi iar roagæ-te! Asiguræ-te cæ eøti
condus de Dumnezeu, nu de firea pæmânteascæ.
� Aducerea la cunoøtinflæ a consecinflelor ar trebui sæ aibæ în vedere
necesitatea luærii unor decizii din partea celuilalt, nu pedepsirea
lui. Ceea ce vrei sæ demonstrezi este cæ îfli iubeøti øi îfli respecfli
soflul sau soflia suficient de mult încât sæ îl/o ajufli sæ ia o decizie în
respectiva privinflæ. Trebuie sæ îfli faci partenerul sæ înfleleagæ cæ
nu acflionezi din frustrare øi nici nu încerci sæ-l pedepseøti. Ideea
nu e sæ-l faci sæ se simtæ prost.
� Atât consecinflele în sine, cât øi severitatea lor ar trebui sæ fie
adaptate la comportamentul care trebuie schimbat. De exemplu,
dacæ soflul îøi lasæ hainele murdare pe jos în baie, în loc sæ øi le
punæ în coøul cu rufe, o consecinflæ potrivitæ ar fi refuzul de a
spæla respectivele haine împreunæ cu celelalte. Privarea de apropiere
emoflionalæ ar fi o mæsuræ inadecvat de severæ øi færæ nicio legæturæ
cu greøeala ce trebuie îndreptatæ.
� Odatæ prezentate, aceste consecinfle ar trebui sæ fie impuse –
dacæ nu, nu sunt cu nimic mai valoroase decât o ameninflare færæ
acoperire.
� fiine cont de libertatea soflului sau a sofliei tale, ca individ, de a
lua propriile decizii.
� Ar trebui sæ-i respecfli drepturile.
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Sfatul lui Isus
3. Consiliere obiectivæ – Matei 18. Dacæ tot împotmolifli suntefli,

dupæ toate încercærile de a analiza problema împreunæ, principiul lui
Isus prezentat în Matei 18:15, 16 spune cæ ar trebui apelat la un ajutor
din afaræ. Îmi place punctul æsta. De fapt, multe cupluri au nevoie de
cineva care sæ le faciliteze comunicarea øi sæ le ajute sæ creeze o punte
în relaflia lor disfuncflionalæ. S-ar putea sæ fifli nevoifli sæ renunflafli la
abordærile distructive øi sæ învæflafli sæ le înlocuifli cu abordæri
constructive, care încurajeazæ comunicarea într-un mod sænætos, în
loc sæ o blocheze. Suntem cu toflii oameni øi majoritatea intræm pe un
fægaø din care, ca sæ ieøim, avem nevoie de ajutor. E ca atunci când ai
nevoie de o altæ maøinæ care sæ-fli tracteze maøina din øanfl øi sæ o punæ
înapoi pe drum.

Dacæ acesta este cazul vostru, roagæ-fli soflul sau soflia sæ-fli spunæ
de la cine ar vrea sæ cerefli ajutor din exterior. Nu forfla nota.
Abordeazæ-fli partenerul cu un spirit blând øi liniøtit. Fæ câteva sugestii
færæ sæ îfli impui punctul de vedere. Poate gæsifli un bun consilier creøtin.
Poate pastorul sau un cuplu pe care amândoi îl respectafli øi îl cunoaøtefli
ar fi dispus sæ væ ajute. Dar gæsifli pe cineva cu care amândoi suntefli de
acord øi trecefli la acfliune.

E bine dacæ ambele pærfli merg la consiliere cu o inimæ deschisæ øi
cu o atitudine dispusæ sæ audæ o altæ viziune øi niøte soluflii. Dar chiar
dacæ situaflia voastræ nu este aceasta, uneori un punct de vedere obiectiv
al unui consilier imparflial poate produce o schimbare notabilæ, pentru
a ajuta unul sau ambii parteneri sæ-øi vadæ atitudinile care flin pe loc
relaflia.

De exemplu, Duane øi Melanie erau blocafli în problema întârzierii
ei cronice. Duane era ca mine – dacæ eøti la timp înseamnæ cæ ai întârziat.
Numai dacæ eøti mai devreme înseamnæ cæ ai ajuns la timp. Melanie
nu era deloc motivatæ de nevoia de a nu întârzia. Ori de câte ori mergea
undeva ajungea în timp, dupæ pærerea ei. Duane ura ideea de a întârzia
la întâlniri øi programæri. S-au certat în toate felurile cu privire la acest
subiect øi s-au împotmolit. Ea credea cæ el e prea chiflibuøar øi ar trebui

Stagnarea



160

Irezistibilii

sæ se mai relaxeze. El era rænit de lipsa ei de dorinflæ de a se clinti din
loc.

Când au început consilierea cu pastorul lor, Melanie încæ flinea la
ideea cæ timpul nu conteazæ. Pe mæsuræ ce a lucrat cu ei, pastorul i-a
arætat lui Melanie cæ atitudinea ei faflæ de timp era mai mult o problemæ
de egoism decât de autodisciplinæ. Brusc, lui Melanie i s-a aprins un
beculefl. Ea a væzut ce însemna pentru Duane faptul cæ ea întârzia:
lipsæ de dragoste øi de respect faflæ de el, ca partenerul ei de viaflæ. Cu
ajutorul perspectivei oferite de o persoanæ obiectivæ, ea a reuøit, în
final, sæ înfleleagæ ceea ce Duane încercase sæ-i comunice de la bun
început. Astfel, cæ ea a început sæ ia mæsuri în privinfla întârzierii ei
cronice, dar nu numai pentru cæ Duane avea dreptate, iar ea nu, ci
pentru cæ flinea cu adeværat la el.

Consilierea a fost maøina care i-a tractat din groapæ øi le-a oferit
soluflia practicæ ce a rezolvat problema. Øi pe voi consilierea væ poate
ajuta. Facefli atâtea øedinfle cât sunt necesare pânæ când cæsnicia voastræ
îøi gæseøte speranfla øi direcflia de care are nevoie.

4. Ræbdarea. Uneori, niciunul dintre paøii enumerafli pânæ acum
nu produce speratele schimbæri. În acest punct, trebuie sæ-fli dai seama
dacæ Dumnezeu vrea sæ continui cu aceleaøi mæsuri pânæ când soflul
sau soflia ia o decizie sau dacæ e nevoie de alte mæsuri, extreme. Am
væzut sofli ezitând, nehotærâfli ani de zile, færæ sæ aibæ din partea
partenerului vreun indiciu de atitudine cooperantæ. Situaflii de genul
acesta chiar pun la încercare dragostea extravagantæ.

În era sms-urilor, ideea de a avea îndelungæ-ræbdare nu e la modæ.
Vrem o rezolvare pe loc. Rezultate imediate. Sæ încheiem povestea
rapid. Dar în economia lui Dumnezeu, creøterea cere timp. Cel mai
falnic cedru a fost la început o sæmânflæ micuflæ. Aøa cresc øi oamenii.
Schimbarea necesitæ elemente ca har, adevær øi timp.10

A da dovadæ de har înseamnæ a-l accepta pe partener cu toate
pærflile lui, bune øi rele, øi a-l iubi pentru ceea ce este el – nu pentru
ceea ce ai vrea tu sæ fie. Aceastæ atitudine creeazæ o zonæ de siguranflæ

10. Vezi Ioan 1:14; Luca 13:6-9.
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pentru soflul sau soflia ta, în care îøi poate manifesta compasiunea øi
iertarea. Acest lucru este esenflial pentru creøtere. Totuøi, doar singur,
harul îl poate încuraja pe partener sæ profite. Aøa cæ harul trebuie
manifestat în legæturæ strânsæ cu adeværul.

Adeværul este realitatea. Este ceea ce conferæ direcflie øi consistenflæ
vieflii noastre. Asiguræ disciplina øi motivaflia de a identifica probleme
øi a cæuta soluflii. Împreunæ cu harul, adeværul acflioneazæ pentru
refacerea cæsniciilor noastre øi a propriei noastre persoane, din starea
de stagnare în care ne aflæm.

Asemenea luminii soarelui øi a ploii care se revarsæ asupra
vegetafliei, harul øi adeværul trebuie aplicate la cæsnicia voastræ, de-a
lungul timpului, pentru ca aceasta sæ se poatæ dezvolta. Uneori, creøterea
se produce în pæmânt, færæ sæ se poatæ observa mare lucru în exterior.

În cazul lui Joe øi al lui Joann, rezultatele s-au væzut dupæ aproape
øaisprezece ani, în care Joann a dat dovadæ de dragoste extravagantæ,
neîntreruptæ øi dedicatæ – færæ sæ existe vreun indiciu de ræspuns din
partea lui Joe. Dar într-o zi, Joe a mers la pastorul lui Joann øi i-a spus:
“Vreau sæ mæ pregætesc pentru botez. Vreau øi eu ceea ce are soflia
mea.” Prin viafla ei ræbdætoare, Joann l-a întors pe soflul ei din greøelile
lui, iar acum amândoi se bucuræ de o cæsnicie færæ suferinflæ.

Mæ gândesc øi la Jeff, care ani de zile a îndurat cu ræbdare stilul de
viaflæ libertin al sofliei lui. În prezent, amândoi sunt trecufli de øaizeci
de ani. Recent, am primit un e-mail de la soflia lui Jeff: “Ne putem
întâlni tofli trei? Sunt gata øi øtiu cæ øi Jeff este. Vrem ajutorul
dumneavoastræ.”

Numai Dumnezeu poate øti ce va face sau ce nu va face dragostea
extravagantæ în cæsnicia ta. De aceea nimeni nu îfli poate spune cât de
mult trebuie sæ aøtepfli øi de câte ori trebuie sæ întorci øi celælalt obraz.
Numai Dumnezeu øtie øi depinde de tine sæ te apropii în aøa mæsuræ
de El, încât sæ te poatæ îndruma îndeaproape pe aceastæ cale. Când ne
cæsætorim, intræm într-un “legæmânt al dragostei”, la bine øi la ræu, în
vremuri de boalæ øi în vremuri de sænætate. Acesta este un juræmânt
sacru, care trebuie respectat în practicæ.
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Bineînfleles, când te cæsætoreøti, te aøtepfli sæ ai parte de toværæøie,
intimitate øi o relaflie foarte strânsæ cu partenerul tæu. Dar chiar dacæ
aceste aøteptæri nu fli s-au împlinit, pofli avea o viaflæ fericitæ într-o
cæsnicie nefericitæ, dacæ vei face paøii pe care i-am discutat în capitolele
2 øi 3. Dumnezeu este Izvorul de dragoste øi de bucurie – øi doar pentru
cæ partenerul tæu nu pune în practicæ “planul A” pe care Dumnezeu îl
are pentru cæsnicia voastræ, nu înseamnæ neapærat cæ eøti condamnat
la nefericire. Dumnezeu a promis cæ-fli va împlini toate nevoile øi Se va
fline de cuvânt, în mæsura în care tu ai încredere în El øi Îl iubeøti cu
fiecare fibræ a fiinflei tale.

5. Separarea. Da, separarea este o opfliune legitimæ când
comportamentul scæpat de sub control al unui sofl sau al unei soflii
pune în pericol sænætatea fizicæ, mintalæ øi spiritualæ a celuilalt. Chiar øi
Dumnezeu, în cer, a trebuit sæ facæ uz de separare ca un mijloc de protecflie
împotriva pagubelor spirituale pe care Lucifer le cauza printre îngeri.

Separarea poate fi instrumentul de trezire a pærflii care greøeøte øi
poate transmite un mesaj foarte serios cu privire la faptul cæ anumite
situaflii sau comportamente nu pot continua. Totuøi, nu folosi separarea
cu scopul de a fugi de ræspunderea datæ de juræmintele de cæsætorie øi/
sau cu scopul de a te ascunde de probleme. Separarea ar trebui sæ-l
ajute pe partenerul tæu sæ ia o decizie capitalæ, în timp ce flie îfli oferæ o
umbrelæ protectoare faflæ de cel care te ræneøte.

Abuzul domestic este o problemæ uriaøæ astæzi – atât în cæminele
religioase, cât øi în cele nereligioase. Numai în anul 2001, 588.490 de
femei americane (peste jumætate de milion) au fost victimele violenflelor
nonfatale comise de partenerul lor. În medie, peste trei femei sunt omorâte
de soflii sau iubiflii lor în fiecare zi în Statele Unite.11 Dar, deøi majoritatea
victimelor violenflei domestice sunt femei, øi bærbaflii pot fi flinte ale abuzului.

Abuzul domestic înseamnæ ceva mai mult decât violenfla fizicæ.
Poate presupune abuz emoflional, abuz sexual, abuz economic sau
izolare. Abuzul domestic apare atunci când unul dintre parteneri

11. Biroul de statisticæ privind justiflia, criminalitatea øi violenfla între parteneri,
1993-2001, februarie 2003.
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încearcæ sæ-l domine øi sæ-l controleze pe celælalt. El sau ea se foloseøte
de fricæ, vinovæflie, ruøine øi intimidare sæ-l doboare pe celælalt øi sæ
obflinæ putere totalæ asupra lui. Soflul sau soflia abuzivæ îøi poate ameninfla
partenerul sau îl poate ræni pe el sau pe alflii din familie. Abuzatorul nu
recunoaøte statutul de persoanæ de sine stætætoare al partenerului øi îl
trateazæ ca un duøman care trebuie învins, nu ca un partener care ar
trebui iubit øi prefluit.

Aceste situaflii de abuz sunt cu totul altceva decât situafliile în care
doi sofli au opinii diferite cu privire la un lucru øi cautæ sæ gæseascæ
soluflii. Situafliile de abuz sunt rareori rezolvate færæ separare. Faptul de
a continua viafla cu persoana care te abuzeazæ îfli lasæ cicatrici pe termen
lung flie, copiilor tæi øi abuzatorului. Separarea poate fi unul dintre
cele mai pline de iubire lucruri ce trebuie fæcute.

Dacæ eøti victima abuzului, cautæ ajutor la Dumnezeu øi la cei
din comunitatea localæ care te pot susfline øi ajuta sæ faci un plan øi sæ
iei mæsuri practice.

Deseori, dupæ separare, abuzatorii vor avea o “experienflæ
spiritualæ” øi vor promite cæ niciodatæ nu-øi vor mai abuza partenerul.
Apreciazæ aceastæ decizie øi atitudine, dar ræmâi circumspect. Dacæ cel
care abuzeazæ vrea într-adevær sæ se schimbe øi sæ se împace cu tine, el
sau ea va trece prin dificilul proces de consiliere spiritualæ, consiliere
terapeuticæ øi terapie de grup.

În cazurile de abuz, consilierea maritalæ nu ar trebui sæ intre în
discuflie decât dupæ ce toate pærflile simt cæ abuzatorul face progrese în
ceea ce priveøte tulburærile lui de personalitate. Evalueazæ-i hotærârea
de a-øi sprijini familia! Plæteøte pensie alimentaræ sau pensie de
întreflinere? Este interesat de compania unor persoane creøtine? Respectæ
toate deciziile tribunalului?12 Participæ regulat la øedinflele de terapie?
Pânæ când abuzatorul nu dæ dovadæ cæ a fæcut progrese în chestiunile
legate strict de abuz, nicio problemæ maritalæ nu poate fi rezolvatæ.
Abuzul este un nor care pune în umbræ toate celelalte comportamente

12. În Statele Unite, separarea poate fi decisæ de un tribunal, pentru cuplurile
care nu sunt încæ pregætite pentru un divorfl. – n.tr.
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øi probleme de comunicare. Atâta vreme cât abuzul se produce, nu e
realist sæ se aøtepte din partea victimei sæ încerce sæ rezolve alte probleme
maritale, chiar øi acelea în care trebuie ea însæøi sæ facæ schimbæri.

Separarea maritalæ nu e un lucru prea simplu. Dar, dacæ
Dumnezeu te conduce pe acest drum, pofli merge în siguranflæ alæturi
de El øi pofli fi sigur cæ El urmæreøte binele tæu – øi binele partenerului
tæu abuziv –, pentru a crea între voi dragostea aceea irezistibilæ. Uneori,
poate pærea ceva imposibil, dar la Dumnezeu totul este posibil. Nu-fli
pierde curajul! Dumnezeu e alæturi de tine!

Un cuvânt despre divorfl
Dumnezeu a læsat o portiflæ foarte îngustæ pentru ieøirea din

contractul de cæsætorie: imoralitatea sexualæ.13 De ce? De ce cultura
noastræ – øi chiar biserica – pare sæ caute modalitæfli de a lærgi
semnificaflia acestei stipulæri clare? De ce Dumnezeu a limitat atât de
strict posibilitatea de dizolvare a cæsætoriei cu acordul Sæu?

Dupæ pærerea mea, pentru cæ relaflia de cæsætorie reprezintæ
adeværul legæmântului de iubire în care Dumnezeu vrea ca fiecare dintre
noi sæ ne simflim în siguranflæ. Dacæ acest legæmânt este încælcat,
sentimentul de siguranflæ al soflului, sofliei, copiilor, rudelor, comunitæflii
øi al societæflii este profund afectat. Din acest motiv uræøte Dumnezeu
divorflul.14 Pentru cæ lezeazæ esenfla a tot ceea ce familia øi casa ar trebui
sæ fie. Drept urmare, El aøteaptæ din partea noastræ sæ træim având conøtienfla
unui legæmânt durabil øi sæ creøtem într-un spirit de iertare øi împæcare.

Divorflul nu rezolvæ o cæsnicie cu probleme, ci îi pune capæt.
Dumnezeu permite divorflul în cazul extrem, dar nu îl impune. El ar
prefera mult mai mult ca acea cæsnicie sæ se vindece. Trebuie sæ luptæm
pentru relaflia noastræ de cæsætorie. Meritæ efortul. Cunosc cupluri
cæsætorite de treizeci de ani, în care ambii parteneri s-au implicat în
relaflii adultere, dar care, în cele din urmæ, øi-au întors sentimentele
unul spre celælalt.

13. Vezi Matei 19:9
14. Vezi Maleahi 2:16
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Prea mulfli dintre cei pe care i-am consiliat cred cæ dificultæflile
din cæsnicie sunt cauzate de faptul cæ s-au cæsætorit cu persoana
nepotrivitæ. Sunt convinøi cæ, dacæ se cæsætoreau cu altcineva, lucrurile
ar fi stat altfel. Deseori, ambii parteneri au în sinea lor probleme pe
care nu le-au rezolvat, fiindcæ au fost prea ocupafli cu cicæleala,
bosumflarea øi acuzarea partenerului. Ei cred cæ urmætorul partener de
cæsætorie va fi mai potrivit pentru ei, doar ca sæ descopere – cu timpul
– cæ øi noul sofl sau noua soflie are probleme chiar mai mari decât fostul
sau fosta øi cæ ei înøiøi nu øi-au tratat propriile neajunsuri interioare.
Dacæ într-o cæsnicie nu fli-ai rezolvat problemele de caracter pe care le
ai, vei continua sæ creezi probleme øi în urmætoarea cæsnicie. Simpla
schimbare a partenerilor nu este soluflia.

Totuøi, dacæ divorflul reprezintæ cea mai bunæ variantæ pentru
situaflia ta, nu-fli pierde curajul! Cu Hristos ca Tovaræø, pofli construi o
casæ a pæcii øi siguranflei – chiar dacæ în singurætate.

Curaj!
Nu am cuvinte sæ accentuez importanfla acestui întreg proces de

punere în practicæ – neobosit øi din toatæ inima – a primului principiu
enunflat în acest capitol. Niciunul dintre noi nu putem, prin noi înøine,
sæ refacem o cæsnicie zdruncinatæ sau distrusæ. Numai Dumnezeu poate
citi inima ta øi a soflului sau sofliei tale. El øtie de cât timp este nevoie,
care sunt motivafliile necesare øi sacrificiile care se cer pentru a face
cæsnicia voastræ irezistibilæ.

Nu renunfla, pânæ nu eøti sigur cæ Dumnezeu îfli cere sæ renunfli.
Ceea ce poate pærea imposibil în ochii noøtri umani poate fi foarte
posibil în ochii Iubirii infinite. Acum un an øi ceva în urmæ, asistenta
mea personalæ s-a despærflit de soflul ei. Atât eu, cât øi ea i-am acordat
cæsniciei ei aproape cinci la sutæ øanse de supraviefluire. Dar astæzi,
cæsnicia ei e excelentæ. Împreunæ cu Dumnezeu, ea øi soflul ei au fæcut
ca relaflia lor sæ treacæ de la incompatibil la irezistibil. Øi tu øi partenerul
tæu, alæturi de Dumnezeu, putefli face acelaøi lucru!
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Întrebæri de studiu pentru capitolul 8

1. Eøti dispus sæ faci paøii necesari, indiferent care ar fi aceøtia, pentru
    a întoarce inima partenerului tæu de la cæile lui greøite?
2. Comportamentul tæu se potriveøte cu declaraflia ta de credinflæ?
3. Eøti dispus sæ laøi luminifla ta sæ lumineze, pentru a genera strælucire
    în soflul sau soflia ta?
4. Eøti dispus sæ apelezi la un consilier marital imparflial?
5. Crezi cæ “motivafliile extreme” pot fi folosite eficient, dacæ sunt puse
    în practicæ “în Domnul”?
6. Eøti dispus sæ persiøti în “legæmântul tæu de iubire” pânæ când se va
    transforma în dragoste extravagantæ de ambele pærfli?
7. Datæ fiind situaflia ta dramaticæ, te cheamæ Dumnezeu sæ te separi
    de soflul sau de soflia ta pentru a-i motiva decizia øi/sau a proteja
    pærflile nevinovate implicate?
8. De ce crezi cæ Dumnezeu uræøte divorflul?
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CAPITOLUL 9

De la incompatibil la irezistibil

“Îi voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei,
îi voi povæflui pe cæræri neøtiute de ei,

voi preface întunericul în luminæ înaintea lor
øi locurile strâmbe în locuri netede:
iatæ ce voi face øi nu-i voi pæræsi.”

                                                                                    – Isaia 42:16

Era în Sabat dimineafla. Jeanette era trezitæ devreme, stabilind
ultimele detalii la programul pentru copii de la Øcoala de Sabat,
repetând puflin partitura de pian pentru bisericæ, împachetând mâncarea
pentru masa de pærtæøie øi pregætind micul dejun. Bradley, fiul ei de
opt ani, era la duø, iar Rady, soflul ei, era încæ în pat. Gândindu-se la
Rady, au cuprins-o sentimente contradictorii cu privire la conflictul
nerezolvat din ziua precedentæ – care, în realitate, nu era altceva decât
o nouæ manifestare a unei tensiuni clocotind, care se adæugase la ani
de neînflelegeri øi amæræciune. Jeanette nu-øi putea da seama ce
sentiment era mai puternic – dorul dupæ dulceafla pierdutæ din timpul
scurtei lor prietenii înainte de cæsætorie sau resentimentul generat de
tragismul situafliei lor prezente.

Lacrimi au început sæ-i curgæ pe obraji, în timp ce se gândea la
“aleea prieteniei”. Ea øi Rady nu se cunoøteau de foarte mult timp
când el a invitat-o sæ se plimbe împreunæ pe aleea din fafla casei ei. Era
una dintre acele nopfli romantice, cu lunæ plinæ, iar Rady a rostit
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întrebarea care îi stætea pe inimæ: “Jeanette, îmi place foarte mult de
tine øi mæ întrebam dacæ nu cumva ar putea fi ceva mai mult între noi
decât prietenie.”

Roøind, Jeanette a încetat sæ mai respire pentru o clipæ. Dupæ o
ezitare uøor surprinsæ, a murmurat: “Øi mie îmi place foarte mult de
tine.” Plimbarea lor sub lunæ plinæ s-a încheiat cu o îmbræfliøare caldæ,
care a aprins focul unei prietenii în trombæ.

S-au trezit irezistibil îndrægostifli øi puteau discuta unul cu altul
ore întregi. Au væzut cæ nu era niciun subiect pe care sæ nu-l poatæ
aborda împreunæ. Sinceritatea lor reciprocæ le-a împletit imediat
inimile. Rady era blând, înflelegætor øi plin de compasiune. Se purta cu
Jeanette ca øi cu o prinflesæ øi o fæcea sæ se simtæ de parcæ, în ochii lui,
ea nu putea greøi cu nimic. Jeanette era blândæ la vorbæ, sensibilæ øi
atrægætoare. Avea grijæ de corpul ei øi îi plæceau, în aceeaøi mæsuræ ca øi
lui Rady, activitæflile antrenante de exterior, cum ar fi alergatul øi
alpinismul.

Deseori am spus cæ “scânteia” este unul dintre elementele esenfliale
de care au nevoie  (printre altele)1 cei care se gândesc sæ se cæsætoreascæ.
Ei bine, Rady øi Jeanette aveau aceastæ scânteie. Se vedea de la o poøtæ.
Atracflia lor unul pentru altul era vizibilæ, puternicæ, dulce øi irezistibilæ.

Ca o minune, un adeværat paradis! Fiecare simflea cæ a gæsit iubirea
vieflii lui øi abia aøtepta sæ se cæsætoreascæ. Atât Rady, cât øi Jeanette
trecuseræ prin eøecul øi senzaflia de pierdere ale unei cæsnicii eøuate øi
fiecare îøi dorea o relaflie care sæ le dea sentimentul de împlinire. Erau
hotærâfli sæ continue sæ comunice øi dupæ ce se vor cæsætori øi sæ nu
permitæ sæ treacæ o zi færæ sæ-øi rezolve eventualele neînflelegeri sau
jigniri.

De la irezistibil øi incompatibil
Cum e posibil ca bunele lor intenflii, solemnele lor promisiuni øi

fierbinflile lor dorinfle sæ disparæ atât de rapid? În locul paradisului pe

1. Vezi capitolul-cadou pentru câteva idei speciale pentru cei care vor sæ vadæ
dacæ sunt menifli unul pentru celælalt.
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care îl aøteptau, s-au trezit într-un balansoar pe care nu-l observaseræ
niciodatæ øi nici nu se confruntaseræ cu el în cæsniciile anterioare. Rady
a început sæ fie pretenflios øi poruncitor, iritabil øi egoist acasæ – în
timp ce la bisericæ era în continuare un creøtin model. Jeanette a încercat
din ræsputeri sæ se conformeze în exterior pretenfliilor lui Rady, dar în
interior se simflea o victimæ øi se lupta cu sentimente de amæræciune,
care izbucneau în cuvinte øi gesturi nervoase, din când în când.

Ziua de ieri nu fusese cu nimic diferitæ. Pe mæsuræ ce se gândea la
ea, Jeanette era cuprinsæ de resentimente care creøteau în inima ei ca
un val pornit sæ distrugæ orice træire pozitivæ pe care ar fi avut-o anterior.

Rady øi Jeanette ræspunseseræ apelului de a se muta la flaræ øi îøi
construiau o cæsuflæ în zona ruralæ din Idaho. Pentru a economisi bani,
locuiau într-una din camerele care erau gata, terminând pe rând celelalte
încæperi. Cu o zi înainte de acest Sabat, zugræviseræ unul dintre
dormitoare. Jeanette folosea o pensulæ pentru colfluri, în timp ce Rady
folosea un trafalet pentru suprafafla întinsæ a pereflilor. Jeanette fæcea
tot posibilul sæ se facæ utilæ, dar nu pærea cæ reuøeøte sæ facæ totul aøa
cum trebuie.

Rady s-a uitat peste umær, a oftat iritat øi a izbucnit: “Dæ-o-ncolo
de treabæ, Jeanette! Nu vezi cæ nu mai ai vopsea pe pensula aia? De
câte ori fli-am spus cæ trebuie sæ înmoi pensula des în vopsea? Ce-ai?
Orbu’ gæinilor?”

Ochii lui Jeanette scânteiau de indignare, dar øi-a muøcat limba
øi a pus mai multæ vopsea pe pensulæ. Câteva momente mai târziu,
Rady s-a uitat sæ verifice din nou øi a suflat apæsat a nemulflumire:
“Acuma pui prea multæ vopsea! Nu vezi cum curge?”

Smulgându-i nervos pensula din mânæ, a împins-o la o parte.
“N-am decât sæ fac totul singur! Nu væd ce-i aøa de complicat?”
Uitându-se la ea server încæ o datæ, a adæugat pe un ton poruncitor:
“De ce nu te duci mai bine sæ faci ceva de mâncare? Vreau sæ mænânc
dupæ ce termin de fæcut colflurile tale.”

Clocotind, Jeanette a ieøit din cameræ cu paøi apæsafli, a coborât
pe scæri øi s-a dus în bucætærie. Rady a continuat sæ zugræveascæ, frustrat
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de incapacitatea lui Jeanette. Curând a terminat treaba øi a coborât sæ
mænânce.

“Încæ nu e gata masa?” a întrebat el scurt.
“Nu încæ!” a ræspuns ea, pe un ton defensiv.
“Hm, aøteaptæ leul dupæ ban,” a comentat el sarcastic.
Vai, cât mai ura Jeanette aceastæ expresie! Pærea sæ fie una dintre

modalitæflile preferate de Rady de a-i atrage atenflia cæ nevoile lui,
dorinflele lui, proiectele, timpul øi prioritæflile lui erau mai importante
decât ale ei. Cel puflin, ei aøa i se pærea. Din nou, Jeanette øi-a muøcat
limba. Dar furia ei se exprima foarte puternic prin limbajul corporal,
trântind una øi alta, în timp ce aøeza masa.

Jeanette l-a chemat pe Bradley la masæ, dar Rady s-a aøezat færæ sæ
mai aøtepte, øi-a fæcut singur rugæciunea øi a început sæ mænânce. Ea øi
Bradley s-au rugat împreunæ øi au mâncat pe tæcute. Când a terminat
de mâncat, Rady s-a ridicat øi s-a trântit pe canapea, pentru un pui de
somn, în timp ce Jeanette øi Bradley au spælat vasele.

Acum, în aceastæ dimineaflæ de Sabat, aceste scene øi altele
asemenea se desfæøurau din nou øi din nou prin fafla ochilor lui Jeanette.
De ce nu poate Rady sæ se poarte frumos? De ce nu-øi vede mæcar din
când în când lungul nasului? Resentimentele ei au început sæ creascæ
în intensitate, dar ea le-a înæbuøit. La urma urmei, creøtinii nu
explodeazæ în nervozitate.

Între timp, sus în dormitor, în pat, Rady medita asupra sæptæmânii.
Avea o vagæ impresie cæ lucrurile nu mergeau prea bine în cæsnicia lor – øi,
sincer vorbind, nici el nu era fericit – dar a dat din umeri a renunflare.
Pentru el, asta era viafla normalæ de familie. Nu-i plæcea când Jeanette
era bosumflatæ, dar øi-a zis în sinea lui cæ øi aøa nu avea ce sæ-i facæ.

Familia s-a îndreptat spre bisericæ în liniøte, fiecare absorbit de
propriile gânduri. Când au ajuns, Rady s-a transformat în alt om.
Zâmbea, vorbea amabil cu unii øi cu alflii, dædea mâna cu toatæ lumea,
pe câfliva i-a îmbræfliøat øi a condus programul ca un prezbiter
entuziasmat ce era.
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Jeanette era obiønuitæ cu aceastæ transformare, dar de fiecare datæ
se întreba: De ce nu poate fi aøa øi acasæ? De ce nu se poartæ cu mine
mæcar aøa cum se poartæ cu cei de la bisericæ? Acelaøi fenomen se
întâmpla la magazin, la bancæ sau la oricare loc de muncæ a lui Rady.
Jeanette s-a convins în sinea ei cæ ar fi mult mai bine sæ nu mai fie sofl
øi soflie. Sæ fie doar buni prieteni. Dar acum era prea târziu.
Înæbuøindu-øi odatæ în plus resentimentele, Jeanette a afiøat un zâmbet
larg øi s-a concentrat pe responsabilitæflile ei de la bisericæ.

Væ putefli regæsi în situaflia lui Rady øi a lui Jeanette? Tu øi
partenerul tæu de viaflæ afli jucat vreodatæ acest joc al unui tip de
comportament în particular øi al altui comportament în public? Rady
øi Jeanette erau foarte zeloøi în multe lucruri bune. S-au implicat pânæ
peste cap în procesul de mutare la flaræ, în reforma sænætæflii, a
îmbræcæminflii øi în home schooling pentru fiul lor. Erau activi la bisericæ
øi în proiectele pentru comunitatea lor. Au mers chiar øi într-o
expediflie misionaræ de trei sæptæmâni în India, au flinut întâlniri
evanghelistice øi au contribuit la înfiinflarea unei noi biserici. Toate
aceste lucruri erau bune øi îøi aveau locul lor, dar nu puteau sæ
înlocuiascæ rezolvarea neînflelegerilor dintre ei, care fæceau din casa lor
un loc al nefericirii.

Rady øi Jeanette au continuat sæ se dea în acest îngrozitor balansoar
un numær bunicel de ani, pânæ când Jeanette a fæcut un anunfl cam pe
nepusæ masæ: “Dragul meu, sunt însærcinatæ!” S-a uitat cu atenflie la
fafla lui Rady, sperând la o reacflie plinæ de gingæøie.

Dar Rady nu se putea gândi decât la responsabilitatea în plus pe
care o presupunea un copil. Deja se simflea copleøit, iar ideea unei
“probleme” în plus pe capul lui, pur øi simplu, era prea mult. Fafla i s-a
înroøit, muøchii gâtului i s-au încordat øi cuvinte pline de frustrare
i-au ieøit pe guræ: “De ce ai læsat sæ se întâmple aøa ceva? Poate avem
noroc øi o sæ pierzi øi sarcina asta!”

Cuvintele lui s-au înfipt ca un pumnal. Ea îøi dorea atât de mult
acel copil! Dar dupæ trei luni, dorinfla lui Rady s-a împlinit. Jeanette a
încercat sæ treacæ peste pierderea suferitæ, dar s-a trezit înecatæ în durere
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øi depresie, din care nu gæsea nicio cale de ieøire. Starea ei o împiedica
sæ-i satisfacæ toate cerinflele lui Rady. El reacfliona cu øi mai multæ
criticæ, ce nu fæcea altceva decât sæ-i adânceascæ ei depresia. Joaca lor
pe balansoar devenise ca o alunecare pe o spiralæ în jos.

“Aøa cum sunt”
Jeanette tânjea dupæ o atmosferæ de stabilitate, de dragoste øi

acceptare, dar îi era clar cæ Rady nu avea sæ-i ofere ce avea ea nevoie. În
disperare, a început sæ-L caute pe Dumnezeu ca niciodatæ pânæ atunci.
Færæ sæ-øi dea seama, aplica principiul 1 pe care l-am discutat la
începutul acestei cærfli: îndepærtarea de fântânile cræpate øi îndreptarea
spre Izvor. În loc sæ facæ o rutinæ din cititul Bibliei, rugæciune øi
obligafliile ei de la bisericæ, Jeanette a început sæ-L lase pe Dumnezeu
sæ se ocupe de durerea øi luptele ei. S-a agæflat de promisiunea lui Isus
din Ioan 6:38 ca un om care stæ sæ se înece, de cel care vine sæ-l salveze:
“pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afaræ”.

Rænitæ øi la capætul puterilor, a strigat: “Doamne, sunt sætulæ de
jocul de-a religia exterioaræ, în timp ce în interior sunt nefericitæ øi
distrusæ. Dacæ într-adevær vorbeøti serios, atunci oferta Ta trebuie sæ
fie valabilæ øi pentru mine øi sæ acflioneze acolo unde mæ doare cel mai
ræu. Vin la Tine aøa cum sunt. Sunt ca unul dintre acele ‘morminte
væruite’ pe care le-ai amintit Tu – descurcându-mæ foarte bine sæ joc
rolul religiei, în timp ce în sufletul meu sunt ciuruitæ de sentimente
putrede, gânduri chinuitoare øi multæ durere. Væd øi eu cæ nu mæ pot
salva singuræ, nu mæ pot repara. Mæ las în voia milei Tale!”

A renunflat sæ mai încerce sæ se ridice deasupra poverilor ei
zdrobitoare øi, fæcând acest lucru, s-a læsat în braflele lui Dumnezeu. El
era pe aproape, pregætit pentru acest moment. În loc sæ o condamne
pentru starea ei disperatæ, a strâns-o în brafle øi i-a øoptit blând la ureche:
“Nu te teme de nimic, cæci Eu te izbævesc, te chem pe nume: eøti [a
Mea].”2

2. Isaia 43:1
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O, ce uøurare, ce binecuvântare era sæ fie eliberatæ de luptele ei,
odihnindu-se în braflele lui Dumnezeu! El era cu adeværat pentru
Jeanette un izvor nesecat de viaflæ, iar ea L-a prins cu putere, bând cu
nesafl, pentru a-øi potoli setea. Psalmul 139 a devenit pentru ea ca o
respiraflie continuæ, în rugæciune: “Doamne, Tu mæ cercetezi de aproape
øi mæ cunoøti. […] Vezi dacæ sunt pe o cale rea øi du-mæ pe calea
veøniciei!” (versetele 1 øi 24)

Dumnezeu a început sæ o conducæ într-un proces de examinare a
concepfliilor ei despre El øi despre viaflæ – øi aici Jeanette a descoperit
rædæcina nefericirii ei. Færæ sæ-øi dea seama, le permisese oamenilor sæ
ocupe în inima ei locul care Îi aparfline exclusiv lui Dumnezeu.

Jeanette era genul de persoanæ care fæcea pe plac la toatæ lumea –
îi era fricæ sæ gândeascæ pentru ea însæøi øi se simflea obligatæ de aøteptærile
celor cu personalitate puternicæ din viafla ei, mai ales cele ale soflului ei.
Scopul vieflii ei era sæ fie aprobatæ de cei din jur øi niciodatæ nu simflea
cæ se ridica la aøteptærile lor. Ura controlul pe care Rady îl exercita
asupra ei, dar considera cæ era de datoria ei sæ fie binevoitoare øi sæ se
supunæ. Simflea cæ nu are alternativæ – cæ øi Dumnezeu aøtepta acelaøi
lucru din partea ei. Tehnica ei de rezolvare a conflictelor era aceea de
a nu avea nicio opinie proprie, sæ fie cât se poate de pasivæ øi cât de
micæ se putea øi sæ lase ca cealaltæ persoanæ sæ aibæ câøtig de cauzæ.
Când nu le fæcea altora pe plac, se temea sæ nu fie respinsæ. Dar când
reuøea sæ le facæ pe plac, aprobarea pe care o primea era de scurtæ
duratæ, iar dezamægirea ei se exprima prin furie, resentimente, invidie
øi gelozie.

Dumnezeu a început sæ o învefle pe Jeanette cæ ceea ce îøi doreøte
sau aøteaptæ o altæ persoanæ nu e neapærat ceea ce aøteaptæ Dumnezeu
din partea ei. Dumnezeu voia sæ aibæ o relaflie strânsæ cu Jeanette øi sæ
o îndrume personal. Voia sæ o ajute sæ-øi dezvolte individualitatea,
astfel încât sæ poatæ spune “nu” atunci când trebuia, sæ-øi poatæ
exprima propriile gânduri øi opinii øi sæ aibæ un cuvânt de spus în
cadrul relafliilor ei.
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Fericire într-o cæsnicie nefericitæ
“Doamne, vrei sæ spui cæ pot fi o soflie fericitæ într-o cæsnicie

nefericitæ? Cæ pot fi mulflumitæ în sinea mea chiar dacæ Rady se poartæ
urât cu mine?” a întrebat ea.

“Da, asta vreau sæ spun! Nu Rady este cel care îfli satisface flie
toate nevoile – ci Eu. Planul meu A este sæ lucrez asupra lui Rady øi
sæ-l conving sæ îfli satisfacæ nevoile, dar dacæ el nu reuøeøte acest lucru,
nu sunt legat de mâini. Încæ te pot umple cu dragoste, bucurie øi pace
– indiferent de conjuncturile în care te afli.”

Pe mæsuræ ce Jeanette træia aceastæ experienflæ cu Dumnezeu, a
început sæ prindæ gustul libertæflii, pe care nu-l cunoscuse niciodatæ
pânæ atunci. Gæsise o stâncæ stabilæ pe care sæ construiascæ øi din acel
moment viafla ei n-a mai fost aceeaøi.

Imediat ce Principiul 1 a început sæ-øi gæseascæ aplicabilitate în
viafla ei, Principiul 2 a devenit posibil de la sine. În loc sæ încerce cu
disperare sæ-i facæ pe plac lui Rady, astfel încât el sæ o recompenseze cu
aprecierea lui, Jeanette a început sæ se lase condusæ de Dumnezeu în
modul de a relafliona cu Rady. A început sæ învefle cum sæ-øi iubeascæ
soflul în mod profund, færæ ca principalul motiv sæ fie vreun lucru
egoist pe care sæ îl aibæ de câøtigat.

De exemplu, Dumnezeu i-a cerut lui Jeanette sæ înceapæ sæ-l
întâmpine pe Rady la uøæ cu o îmbræfliøare caldæ, un særut øi un zâmbet,
atunci când el se întorcea acasæ de la serviciu – chiar øi atunci când
Rady se purta rece cu ea, iar ea nu avea niciun chef sæ facæ acest lucru.
A fost nevoie øi de ultima picæturæ de renunflare la sine øi de multæ
încredere în Dumnezeu, dar într-un final, ea s-a læsat condusæ de
Dumnezeu øi a simflit o libertate pe care nu o cunoscuse pânæ atunci.

Uneori, Dumnezeu o îndruma sæ spunæ “nu” la aøteptærile lui
Rady, lucru care îi ridica serioase probleme în latura mai slabæ a
personalitæflii ei. Era atât de obiønuitæ sæ cedeze! Se lupta pe dinæuntru
øi gæsea în Dumnezeu puterea de a suporta reacflia de nemulflumire a
lui Rady. Când el o trata cu ræcealæ, în timp ce se purta cu cælduræ cu
alflii, Jeanette a învæflat sæ-øi gæseascæ mulflumirea de sine în Dumnezeu,
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în loc sæ se retragæ øi sæ se bosumfle. A început sæ învefle øi sæ punæ
în practicæ modalitæfli de a fi o soflie mai bunæ, o casnicæ mai bunæ
øi o mamæ mai bunæ; a învæflat cum sæ realizeze legæturi emoflionale
la un nivel mai profund, în loc sæ se rezume la un nivel superficial. A
devenit mai stabilæ emoflional. Dar sæ nu credefli cæ i-a fost uøor. Nu
i-a fost deloc – pentru cæ reacflia lui Rady nu a fost cea la care væ
aøteptafli!

Rady a observat schimbarea la Jeanette, dar în loc sæ se bucure,
s-a alarmat. Ea devenea bucuroasæ øi mulflumitæ. Trecutul îl învæflase
pe Rady sæ caute sæ deflinæ controlul, nu sæ aibæ legæturi sufleteøti
profunde cu cei din jur. Cum senzaflia lui de control începea acum sæ
se risipeascæ, în locul ei a început sæ se instaleze senzaflia de distanflæ
dintre el øi Janette, care existase de fapt de multæ vreme. El nu mai
putea sæ o “calce pe nervi” øi sæ primeascæ aceeaøi reacflie.

Ræspunsul negativ al lui Rady la libertatea câøtigatæ de ea a pus-o
pe Jeanette la grea încercare. S-a luptat în repetate rânduri cu dilema:
Sæ ræmânæ la libertatea ei øi sæ continue sæ creascæ în Dumnezeu? Sau
sæ se facæ micæ de tot øi sæ se întoarcæ la vechile tipare?

Jeanette a ales sæ facæ paøi înainte în noua ei experienflæ creøtinæ.
În repetate rânduri, øi-a spus în sinea ei: “Cred cæ Dumnezeu mæ poate
schimba. Cred cæ Dumnezeu îl poate schimba pe Rady. Øi cred cæ,
împreunæ cu Dumnezeu, putem avea o casæ fericitæ.” Era siguræ cæ, în
timp, Rady va dori øi el ceea ce avea ea øi apoi casa lor va deveni una
plinæ de bucurie.

În schimb, tensiunea pærea sæ escaladeze. Pur øi simplu Jeanette
nu înflelegea. Devenea o soflie øi o mamæ mai bunæ, mai veselæ, mai
særitoare øi mai atentæ – dar Rady pærea sæ devinæ din ce în ce mai
morocænos øi mai arogant.

A încercat sæ fie înflelegætoare, dar toate încercærile ei de a se apropia
de soflul ei erau primite cu ræcealæ sau ræbufniri înverøunate. Cu cât
trecea timpul, cu atât tensiunea devenea mai mare. Rady era blocat în
niøte idei false de care avea nevoie sæ scape, dar se temea de schimbare
atât de mult, încât ocolea respectivele “zone”, aøa cæ nu îøi identifica
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acele concepflii greøite øi nu le înlocuia cu adeværul. Aceastæ atmosferæ
beligerantæ s-a intensificat de-a lungul a øase ani.

În tot acest timp, Rady, Jeanette øi Bradley participau la taberele
noastre, iar noi nu vedeam altceva decât o familie liniøtitæ, dræguflæ,
care se prezenta destul de bine. Sally a ajutat-o pe Jeanette în ceva
probleme legate de educaflia copiilor, iar Jeanette a început sæ
corespondeze cu ea în legæturæ cu demersul ei spiritual. Încetul cu
încetul, am început sæ punem cap la cap ce se întâmpla de fapt în
spatele uøilor închise.

În una dintre tabere, m-am aøezat pe o bancæ alæturi de Rady øi
am discutat pe larg despre experienfla creøtinæ øi despre cum aceasta ar
trebui sæ se traducæ în cele mai strânse relaflii. Rady era foarte bun la
teorie, dar când am împins discuflia spre latura practicæ, a devenit foarte
nehotærât øi a refuzat sæ-øi ia un angajament. Øi nu e singurul în aceastæ
situaflie. Am întâlnit o mulflime de bærbafli – øi câteva femei - asemenea
lui. Aceøtia flin adeværul în curtea exterioaræ. Când încerc sæ-i ajut sæ-l
introducæ înæuntru, prin decizii simple, de exemplu sæ-øi ia
angajamentul sæ spunæ un cuvânt frumos în fiecare zi partenerului de
viaflæ, nu vor sæ facæ acest pas. Îl evitæ, se eschiveazæ øi amânæ.

Tensiunea dintre Rady øi Jeannete continua sæ creascæ. Stresul
începea sæ devinæ nociv. Jeanette învæflase sæ fie o soflie fericitæ într-o
cæsnicie nefericitæ, totuøi situafliile nerezolvate cu care se confrunta
familia øi-au luat tributul în ceea ce priveøte sænætatea øi energia ei. Era
pe deplin devotatæ lui Dumnezeu øi soflului ei, dar, dacæ soflul ei øi
Dumnezeu nu erau pe aceeaøi lungime de undæ, ea avea sæ-L urmeze
pe Dumnezeu.

Cinci variante
Dumnezeu a început sæ-i arate lui Jeanette cæ dragostea

extravagantæ nu înseamnæ sæ te mulflumeøti cu starea de lucruri prezentæ,
ci presupune schimbare. În timp ce respecfli drepturile celeilalte
persoane, nu trebuie sæ te complaci în ceva ræu. Pe mæsuræ ce situaflia
se apropia din ce în ce mai mult de punctul critic în familia lor, Jeanette
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se ruga øi încerca toate abordærile care îi treceau prin minte ca sæ facæ
pace, færæ sæ-øi calce pe conøtiinflæ.

Într-o zi ne-a sunat øi ne-a împærtæøit lupta ei. I-am sugerat cæ are
cinci opfliuni, similare cu cele pe care le-am discutat în capitolul
precedent:

1. Continuarea în situaflia actualæ. Jeanette era deja convinsæ cæ
Dumnezeu o chema sæ facæ altceva. Situaflia era distructivæ pentru tofli
cei trei membri ai familiei lor.

2. Divorflul. Aceasta este o opfliune pe care o aleg mulfli. Dacæ s-au
lovit cu capul de zid timp de øase ani, consideræ cæ au fæcut suficient øi
renunflæ. Dar Jeanette øi Rady nu aveau temeiuri biblice pentru divorfl.
Mai mult decât atât, Jeanette nu voia sæ divorfleze. Voia sæ-øi repare
cæsnicia. În loc sæ devinæ o simplæ cifræ într-o statisticæ rece, ea voia sæ
devinæ o dovadæ a milei lui Dumnezeu.

3. Consiliere. Puteau amândoi sæ punæ în aplicare niøte sfaturi
bune øi sæ-øi refacæ relaflia. Jeanette îøi dorea acest lucru, dar nu øtia
dacæ Rady va fi de acord.

4. Suportarea consecinflelor. Dacæ Rady nu va fi de acord cu øedinfle
de consiliere sau nu va respecta sfaturile primite, ea va trebui sæ-l lase
sæ suporte consecinflele propriilor lui alegeri – nu ca sæ-l pedepseascæ,
ci ca sæ limiteze efectele distructive ale comportamentului sæu asupra
ei øi ca sæ-l încurajeze sæ ia o decizie într-o direcflie pozitivæ.

5. Separarea. Dacæ metoda consilierii øi cea a suportærii
consecinflelor nu va diminua tensiunea, ea urma sæ fie pusæ în fafla
alegerii de a continua sæ træiascæ în acel fel sau sæ se despartæ.

Jeanette s-a luptat sæptæmâni întregi. Ezita sæ-i prezinte aceste
opfliuni lui Rady, fiindcæ øtia cæ acesta se va simfli pus la colfl, iar ea nu
voia sæ-i facæ aøa ceva. În acelaøi timp, se temea cæ el va decide cæ nu
meritæ sæ lupte pentru ea øi o va pæræsi.

Rady a simflit cæ Jeanette pune ceva la cale øi s-a temut cæ o va
pierde pe ea øi tot ce îi era lui drag. A stat blocat în lipsa lui de reacflie,
pânæ într-o dimineaflæ, când øi-a fæcut singur curaj øi a întrebat-o direct
pe Jeanette: “Vreau sæ øtiu exact ce ai de gând sæ faci.”
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Øi atunci ea i-a spus cele cinci variante. Exact cum se temuse
Jeanette, Rady s-a simflit de parcæ i s-ar fi dat un ultimatum øi nu avea
nicio variantæ de ales. A început sæ plângæ øi a spus cæ nu voia sæ-i
piardæ pe Jeanette øi pe Bradley.

Lacrimile lui Rady i-au dat ceva speranflæ lui Jeanette.
Comportamentul lui îi transmisese ei cæ o uræøte. Lacrimile îi
transmiteau însæ cæ el încæ voia ca relaflia lor sæ meargæ bine. Rady a
ales varianta consilierii øi ne-a preferat pe mine øi pe Sally. Jeanette øi
Rady au îngenuncheat sæ se roage cu lacrimi curgându-le din abundenflæ
pe obraji. Øi-au luat angajamentul în fafla lui Dumnezeu cæ vor face
orice va fi nevoie ca sæ-øi refacæ relaflia, ca sæ fie spre slava Sa. Pæreau sæ
fi ajuns la un punct de cotituræ.

Ceea ce nu øtiau era cæ luptele cele mai mari abia atunci aveau sæ
urmeze. Una e sæ fii de acord cu adeværul øi alta e sæ-l pui în practicæ.
E ca øi cum fli-ai amputa un brafl sau fli-ai scoate un ochi.

Nu voi uita niciodatæ sesiunile de consiliere cu Jeanette øi Rady –
deøi ei nu se deosebesc prea mult de numeroase cupluri cu care am
lucrat, de-a lungul timpului. Pe de o parte, unul dintre sofli e neræbdætor
øi dispus sæ facæ ceva pentru a-øi repara cæsnicia. E entuziast. În sfârøit
se vor gæsi soluflii! Se implicæ în discuflii, îøi recunoaøte partea de vinæ øi
se angajeazæ în gæsirea solufliei.

Pentru celælalt sofl, ai impresia cæ eøti un fel de dentist, nu un
prieten. Nu te ascultæ. Nu pricepe. Tace øi opune rezistenflæ. Se comportæ
de parcæ l-ai duce într-un câmp plin cu mine de teren. Reacflioneazæ
cu o mulflime de exclamaflii de genul: eh, daaa, mmm, îhî etc.

Rady ne mai auzise vorbind despre înlæturarea spinilor din cæsnicie,
aøa cæ a venit cu o listæ de “spini” pe care Jeanette trebuia sæ îi
îndepærteze. Dar cu ei, am simflit imboldul de a avea o altæ abordare.
Practic, dacæ pofli readuce dragostea într-o cæsnicie, spinii se smulg
foarte uøor. Aøa cæ le-am dat tema de a face acele gesturi care îi transmit
partenerului cæ e iubit – øi sæ nu facæ acele gesturi care îi transmit
acestuia cæ nu e iubit. I-am rugat pe fiecare sæ scrie trei lucruri pe care
voiau ca celælalt sæ le facæ øi trei lucruri pe care nu voiau ca acesta sæ le
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mai facæ. Apoi sæ facæ schimb de liste. I-am rugat expres sæ respecte în
fiecare zi ce scria pe listæ.

Jeanette a ræspuns cu entuziasm; Rady tæcea. Ne-a mærturisit mai
târziu cæ a simflit cum e copleøit de un imens val de opoziflie. Îøi dorea
foarte mult sæ aibæ o legæturæ profundæ de dragoste øi încercase sæ o
obflinæ prin critici, comenzi øi control. Cum acea abordare nu dæduse
rezultate, se simflea copleøit sæ renunfle.

Dupæ o experienflæ ce s-ar asemæna foarte bine cu scosul unui
numær frumuøel de dinfli, Rady a fost de acord sæ încerce. Dar dupæ
câteva zile, s-a dat bætut. Prin urmare, sæptæmâna urmætoare am încercat
sæ analizæm situaflia øi apoi sæ încercæm o abordare diferitæ. Situaflia
aceasta a continuat luni de zile. Nu pæream sæ facem niciun pas înainte.
Rady îøi dovedea intenfliile bune, dar apoi se întorcea repede la vechile
obiceiuri.

Între timp, Jeanette se lupta cu disperarea. Nu-i plæcea direcflia în
care se îndreptau lucrurile. Nu-øi dorea altceva decât sæ fie pe aceeaøi
lungime de undæ cu Dumnezeu øi cu Rady øi sæ aibæ o familie fericitæ.
Nu voia sæ aplice metoda consecinflelor – i se pærea cæ o pune în poziflia
mai mult a unui pærinte. Se ruga foarte mult øi îøi analiza sufletul,
ajungând la concluzia cæ îl iubea øi îl respecta pe Rady prea mult – pe
adeværatul Rady ascuns în cochilie – ca sæ poatæ permite ca relaflia lor
disfuncflionalæ sæ continue aøa. “Pentru el nu pot alege, dar pentru
mine, pot”, øi-a spus în sinea ei.

Prin urmare, a luat decizia de a-i spune foarte clar lui Rady cæ,
dacæ în urmætoarele douæ sæptæmâni nu va dovedi o dorinflæ sinceræ de
a aplica sfaturile primite øi de a face schimbæri, ea îl va ruga sæ se mute
în altæ cameræ – øtiind ce lovituræ va fi aceasta pentru el.

Rady a simflit o øi mai mare respingere øi distanflæ – lucru care se
pare cæ îl aducea în incapacitatea de a face vreo schimbare. S-a mutat
în alt dormitor færæ nicio ceartæ, dar pe parcursul lunilor care au urmat
a devenit øi mai nesuferit. Gravitatea situafliei creøtea, nu descreøtea.

Cam în aceeaøi perioadæ, Empowered Living Ministries a
achiziflionat un teren øi a conceput planurile pentru un nou sediu. Am
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început sæ cæutæm un constructor øi am descoperit cæ cei din zona
noastræ erau deja angajafli în alte lucræri. Într-o zi, în timp ce mæ rugam
în aceastæ privinflæ, mi-a venit în minte Rady. Øtiam cæ e constructor –
dar oare va fi disponibil? Øi va dori sæ se implice cu noi într-un proiect?

Ca sæ scurtez povestea, a fost øi disponibil, øi dispus. Pe la începutul
lunii iunie 2005, familia Houghtelling era în Montana, locuind într-o
rulotæ micæ, pe cinci rofli, lângæ øantier.

Acum, flinefli cont cæ Rady øi Jeanette dormeau în camere separate
de peste patru luni. Dar rulotele nu au dormitoare separate. În spafliul
acela limitat, Rady a simflit cæ lucrurile revin la “normal” – øi,
într-adevær, acest proiect de construcflie le oferea un rægaz de øase luni,
cu multe ocazii de a se produce anumite schimbæri. Dar, din nefericire,
nu s-a produs nicio schimbare pozitivæ. Din punctul meu de vedere,
Rady a devenit mai ursuz, mai acru øi mai încæpæflânat; oricine petrecea
timp cu Rady øi Jeanette putea simfli tensiunea acumulându-se.

Atingerea punctului critic
Jeanette øtia cæ nu mai are decât o singuræ variantæ, dar nu voia sæ

audæ de ea. Se temea cæ separarea va însemna sfârøitul – eøec, ruinæ
totalæ, despærflire iremediabilæ. Ea voia sæ-øi refacæ relaflia de cæsætorie,
nu sæ-i punæ capæt. Øi totuøi, singurele ei opfliuni erau sæ træiascæ într-o
tensiune nesfârøitæ, nerezolvabilæ øi în permanentæ creøtere sau sæ se
despartæ de soflul ei.

S-a luptat, s-a rugat, a plâns, a studiat øi a participat la consiliere
câteva luni de zile, convingându-se din ce în ce mai mult cæ avea nevoie
sæ întrerupæ cercul vicios, prin iniflierea separærii. Totuøi continua în
aceeaøi situaflie gravæ. Nu voia sæ facæ pasul. Pentru ea, separarea era ca
øi când ar fi comis suicid emoflional øi social.

Într-un final a pus caierul de lânæ în arie – un test –, cerându-I lui
Dumnezeu sæ-i arate clar încotro sæ o ia. Ræspunsul care a venit nu a
fost acela pe care øi-l dorea: separarea. În sfârøit, a cæzut de acord cu
Dumnezeu sæ facæ acest pas.
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Când Rady a primit scrisoarea lui Jeanette în care îi cerea sæ se
despartæ, la început a fost øocat øi trist, apoi s-a enervat. A încercat sæ o
intimideze pe Jeanette, sæ se târguiascæ cu ea. Dar ea luase deja decizia.
Era convinsæ cæ Dumnezeu îi cerea sæ închidæ uøa unei viefli træite
permanent în tensiune. Voia ca în casa ei sæ domneascæ pacea lui
Dumnezeu. Dacæ Rady voia sæ facæ schimbærile de care era nevoie
pentru acest lucru, ea era încântatæ, dacæ nu, era dispusæ sæ-øi træiascæ
restul vieflii ca femeie singuræ.

Când realitatea separærii a devenit evidentæ pentru Rady, acesta
s-a simflit copleøit øi paralizat de senzaflia unui imens gol. Cele mai
mari temeri ale lui deveniseræ realitate. A început sæ caute disperat
dragostea adeværatæ, cercetându-se la cel mai profund nivel øi plângând,
strigând la Dumnezeu, zi dupæ zi, sæ punæ capæt existenflei lui nefericite.

Øi Dumnezeu i-a ræspuns la rugæciune printr-o serie de seminare
despre ieøirea din starea de depresie, organizate la biserica lui. Aici,
Rady a gæsit informaflii utile, oameni dispuøi sæ-l sprijine øi un nou
concept care i-a schimbat viafla: discufliile cu propria persoanæ. Ceea
ce îfli spui flie însufli, ajungi sæ øi crezi, devenind în cele din urmæ regula
ta de viaflæ. Rady a început sæ-øi dea seama cæ el însuøi – nu Jeanette –
fusese cel mai aprig duøman al sæu øi cæ Dumnezeu îl va ajuta sæ-øi
rezolve lupta interioaræ care îl chinuise toatæ viafla. A înfleles faptul cæ
Dumnezeu nu-l pæræsise øi cæ va fi cu el pe tot parcursul acestei lupte.

Rady a început sæ-øi spunæ lui însuøi adeværul:

� “Poate cæ mæ simt singur, dar nu sunt singur.”
� “Cu Dumnezeu, pot înfrunta teama de ‘a face pasul’ øi a analiza
de ce fac ceea ce fac.”
� “Teama cæ nu voi fi înfleles nu trebuie sæ mæ împiedice sæ mæ
explic.”
� “Mæ pot simfli imposibil de acceptat, dar Dumnezeu îmi spune
cæ mæ acceptæ øi eu Îl voi crede pe El, mai degrabæ decât propriile
mele sentimente øi propriul trecut.”
� “Îmi pot domina mânia, în loc sæ o înæbuø în mine. Cu
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Dumnezeu, pot încerca sæ analizez problemele care apar øi sæ
schimb negativismul gândurilor øi sentimentelor mele.”
� “Nu trebuie sæ renunfl atât de uøor. Alflii au ieøit la liman din
acest tip de situaflii øi øi-au schimbat cu totul viafla. Cu ajutorul
lui Dumnezeu, øi eu pot face acelaøi lucru.”

Încetul cu încetul, Rady a început sæ simtæ cum o senzaflie de
bine ia locul nefericirii lui. Aplica primul dintre cele douæ principii –
apelarea la Fântâna cu apæ vie – øi roadele începeau sæ se vadæ.

În toatæ aceastæ perioadæ, se mai întâlnea cu Jeanette din când în
când – de obicei duminica. Ieøeau sæ mænânce în oraø, schiau împreunæ
sau lucrau la diferite proiecte pe proprietatea pe care o deflineau
împreunæ. Jeanette flinea relaflia lor foarte atent sub observaflie, ca sæ
vadæ dacæ exista vreo schimbare în modul cum se purta Rady cu ea.
Încet, încet, speranfla încolflea în sufletul ei, dar apoi era dezamægitæ
din nou. Rady simflea din ce în ce mai multæ libertate personalæ, totuøi
încæ nu înflelegea cum sæ o traducæ în cadrul relafliei lui cu Jeanette.

În acest punct, sentimentele lui Jeanette erau deja complet date
peste cap. Agitaflia interioaræ prelungitæ øi puternicele sentimente de
eøec øi ruøine au copleøit-o, iar sænætatea ei a început sæ aibæ de suferit.
Experimenta profunde senzaflii de ruøine, care se puteau vedea în toatæ
fiinfla ei. Se simflea extrem de departe de tofli øi de toate – chiar øi de
Dumnezeu. Øtia cæ fæcuse acest pas cu El, øi totuøi uneori nu-I putea
simfli prezenfla alæturi de ea. Se simflea singuræ.

Când Rady s-a implicat mai mult în programul de la bisericæ, lui
Jeanette i s-a pærut cæ recade în vechile obiceiuri. Diferite femei o
sunau acasæ sau o opreau, spunându-i: “Vai, ce om minunat e soflul
tæu!” Asta era pentru Jeanette insulta supremæ – falsele aparenfle o fæceau
pe ea sæ paræ o femeie absurdæ øi nemulflumitæ. Sænætatea ei era precaræ,
iar senzaflia de izolare, dezaprobarea øi lipsa de înflelegere din partea
celorlalfli o fæceau sæ se simtæ prizonieræ într-o situaflie în care era prea
slabæ ca sæ-øi ia singuræ apærarea.
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O razæ de speranflæ
Rady îøi dorea sæ petreacæ mai mult timp cu Jeanette, dar ea voia

din ce în ce mai puflin sæ fie în compania lui. Simflea nevoia sæ-øi vindece
mai întâi rænile. Cam în aceastæ perioadæ, cineva i-a dat lui Rady cartea
Discovering the Mind of a Woman [Descoperind cum gândeøte o
femeie] øi l-a încurajat sæ o citeascæ. Persoana care i-o oferise nu øtia cæ
el începuse sæ o citeascæ în urmæ cu trei ani, dar renunflase dupæ o
vreme, prin cuvintele: “Asta nu e pentru mine.”

Totuøi, de data aceasta, Rady a citit-o. Øi nu numai atât, dar a
fost total motivat sæ adopte sfaturile din ea øi sæ le aplice în viafla lui.
Mai mult decât orice, Rady voia sæ repare ræul pe care îl fæcuse în
cæsnicia lui øi sæ-øi vadæ relaflia refæcutæ. Citind cartea, ideea
responsabilitæflii bærbatului în cæsnicie a început sæ îi fie foarte claræ,
adresându-se exact inimii lui. Anormalitatea pe care el o cultivase de
atâta vreme în mintea lui începea sæ iasæ la ivealæ.

Într-un sfârøit, a ræsærit în mintea lui Rady ideea cæ Jeanette are
un suflet øi cæ Dumnezeu îi cerea lui – ca sofl al ei – sæ aibæ grijæ de
sufletul ei. Dumnezeu a început sæ-l învefle pe Rady ce înseamnæ sæ
investeøti într-o relaflie – lucru stræin pentru el pânæ atunci, deoarece
era atât de obiønuit sæ se gândeascæ numai la propriile nevoi.

Rady a început sæ vadæ cæ problema principalæ era legatæ de caracter
øi cæ Dumnezeu îl considera ræspunzætor pentru acest lucru. A înfleles
cæ Dumnezeu dorea inima lui øi voia sæ refacæ în el chipul Sæu. Astfel,
Rady s-a hotærât sæ devinæ asemenea lui Hristos, chiar dacæ el øi Jeanette
nu aveau sæ se mai împace niciodatæ. Cu alte cuvinte, motivaflia lui s-a
schimbat. Nu o mai fæcea de dragul lui Jeanette – ci investea în el
însuøi, pentru a deveni o fiinflæ nouæ, un bærbat nou pe care îl respinsese
de atât de multæ vreme. Totul era între el øi Dumnezeu. A reuøit sæ
renunfle la atitudinea de autoapærare øi øi-a schimbat viziunea asupra
relafliei. A început sæ-øi dea seama cât de mult îi afecta comportamentul
lui pe cei din jur, a început sæ se concentreze pe ceea ce putea oferi, nu
pe ce ar putea primi øi sæ fie conøtient de motivafliile pe care le avea.
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A contribuit la formarea unei grupe de discuflii pentru bærbafli,
care avea ca obiectiv analizarea acestor concepte, o searæ pe sæptæmânæ.
I-a spus øi lui Jeanette ce are de gând sæ facæ øi a ræmas surprins de
reacflia ei, pe care ea mi-a redat-o astfel: “Rady o sæ dovedeascæ în fafla
întregii lumi – numai în fafla mea, nu – cæ el øtie sæ se poarte cu o
femeie. Ce tâmpenie!” Totuøi, adânc în sufletul ei, îøi dorea din toatæ
inima ca schimbarea în Rady sæ fie realæ. Mai mult decât orice pe
lume, voia sæ fie adeværat – doar cæ nu suporta sæ fie din nou înøelatæ øi
sæ pretindæ cæ totul e bine, când, de fapt, nu era deloc.

M-am întrebat dacæ reacflia lui Jeanette avea sæ-l descurajeze pe
Rady. Dar nu. El øi-a dat seama cæ era într-un proces foarte îndelungat,
deoarece în cæsnicia lor se produseseræ pagube pe termen lung, iar el
fusese factorul principal, chiar dacæ nu recunoscuse acest lucru. Rady
a ræmas pe poziflie, pentru cæ a crezut cæ Dumnezeu îl transformæ pe el
øi poate transforma øi cæsnicia lor.

În acest moment, Rady øi Jeanette erau despærflifli de un an øi
nouæ luni. Jeanette începea sæ creadæ cæ relaflia lor de cæsætorie se apropia
de încheiere øi începea sæ se obiønuiascæ sæ træiascæ singuræ. Îi dædea
cæsniciei lor doar 5 % øanse de recuperare.

Între timp, Rady începuse sæ gæseascæ o libertate pe care nu o mai
simflise niciodatæ înainte øi abia aøtepta sæ o împærtæøeascæ cu Jeanette.
Totuøi, simflea cæ între ei sunt zidurile Ierihonului. S-a rugat pentru o
schimbare continuæ în ceea ce-l privea pe el, care sæ fie vizibilæ pentru
Jeanette în puflinele situaflii în care intrau în contact.

Pentru o vreme, situaflia nu pærea sæ se îndrepte nicæieri, apoi
Rady s-a hotærât sæ-øi strângæ tot curajul ca sæ o invite pe Jeanette la un
picnic.

Ea øi-a zis în sinea ei: Hai, da, o luæm de la capæt! Altæ pierdere de
vreme! Dar cu voce tare a ræspuns: “Lasæ-mæ sæ mæ rog pentru asta øi o
sæ te caut eu.” În timp ce se ruga, a simflit un impuls puternic sæ accepte
invitaflia. Când i-a spus øi lui Rady – øi s-a oferit sæ aducæ mâncarea –
el a ræmas øocat, dar a început sæ-øi punæ în aplicare planul.
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Gæsise un loc retras care øtia cæ o sæ-i placæ lui Jeanette – un loc în
care un pârâiaø curgea încolæcit prin pædure øi cædea în mici cascade în
canionul de dedesubt. S-au întâlnit imediat dupæ bisericæ øi s-au
strecurat împreunæ în acest loc special.

Era o zi caldæ, însoritæ, iar Rady simflea cum gheafla începe sæ se
spargæ. Dupæ ce au mâncat øi au vorbit despre una øi alta, Rady a
început sæ-i spunæ câte ceva din lucrurile pe care le înflelesese cu privire
la sine øi cum ajunsese sæ vadæ modul în care faptele lui le afectase
familia. Apoi el i-a cerut pærerea ei øi o reacflie.

Lui Jeanette nu-i venea sæ-øi creadæ urechilor. Rady o privea fix
în faflæ, cu o sinceritate øi o neræbdare pe care nu le mai væzuse niciodatæ
la el. Pærea chiar sæ asculte ceea ce ea avea de zis – sæ-i asculte inima, nu
doar cuvintele. El a încurajat-o sæ spunæ cât mai multe. Apoi a
recunoscut de bunævoie partea de vinæ în ruperea relafliei lor øi pærea
cæ regretæ sincer durerea pe care o provocase. Zidul gros cu care ea era
obiønuitæ dispæruse. Ea a început sæ spunæ din ce în ce mai multe –
punându-l la probæ – dar el nu s-a enervat øi nici nu s-a retras în el
însuøi.

Când s-au întors acasæ în acea searæ, Jeanette nu se putea abfline –
speranflele ei erau mari de tot, deøi nu voia deloc sæ fie aøa. Era siguræ
cæ nu era ceva de duratæ… øi totuøi nu putea nega faptul cæ inimile lor
comunicaseræ la un nivel mai profund decât în orice moment al cæsniciei
lor de øaisprezece ani. Era de-a dreptul irezistibil!

Rady s-a întors acasæ în seara aceea zburând mai sus decât un
zmeu. Øi-a dat seama cæ ceea ce se întâmplase fusese rodul cooperærii
cu Dumnezeu (principiul 1) øi al aplicærii lucrurilor învæflate despre
cum sæ te porfli cu o femeie aøa cum are ea nevoie – sæ devii sensibil la
sufletul ei øi sæ iei inifliativa de a-l hræni (principiul 2).

Acel picnic a marcat începutul celei de-a doua prietenii dintre
Rady øi Jeanette. Dumnezeu le-a dat øansa de a o lua de la capæt. Au
început sæ petreacæ Sabatele împreunæ – stând unul lângæ altul la
bisericæ, mergând pe munte, citind øi discutând – de la inimæ la inimæ.
Duminicile, tæiau lemne împreunæ, lucrau în grædinæ, urcau pe munte
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cu rucsacul în spinare øi petreceau mult timp discutând. Rady începea
sæ iasæ la ivealæ – adeværatul Rady. În sfârøit, amândoi erau pe aceeaøi
lungime de undæ – amândoi iubindu-L total pe Dumnezeu øi
slujindu-se unul pe altul neegoist.

La 1 ianuarie 2008, dupæ douæzeci øi cinci de luni de despærflire
(øi nouæ ani øi jumætate dupæ ce Jeanette a fæcut primul pas cu
Dumnezeu), Rady øi Jeanette øi-au reunit familia – øi ce familie diferitæ
aveau acum! Era pace, bucurie øi o atmosferæ plæcutæ. Bineînfleles, fiecare
dintre ei avea încæ deficienfle de învins øi din când în când se mai
loveau de bolovani în cale, însæ acum se îndreptau amândoi în aceeaøi
direcflie. Amândoi sunt devotafli aplicærii celor douæ principii din
capitolele 2 øi 3, în mod permanent. Øi procesul dæ roade! Au devenit
din nou irezistibil îndrægostifli!

Întrebæri de studiu pentru capitolul 9

1. Crezi cæ, împreunæ cu Dumnezeu, pofli avea o familie fericitæ?
2. Crezi cæ Dumnezeu te poate schimba – cu cooperarea ta?
3. Crezi cæ îl poate schimba pe partenerul tæu de viaflæ – cu cooperarea
    lui?
4. Ce ar putea Dumnezeu sæ facæ pentru voi øi familia voastræ, dacæ
    unul dintre voi sau amândoi punefli în practicæ principiile 1 øi 2,
    discutate anterior în aceastæ carte?
5. Te vei opri acolo unde te afli acum øi vei spune: “Totul începe cu
    mine”, chiar dacæ partenerul tæu de viaflæ nu e pe aceeaøi lungime de
   undæ cu tine?
6. De unde îfli cere Dumnezeu sæ începi chiar astæzi?
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CAPITOLUL 10

Dafli mai departe!

“Ei l-au biruit, prin sângele Mielului øi
prin cuvântul mærturisirii lor, øi nu øi-au iubit viafla

chiar pânæ la moarte.”
                                                                             – Apocalipsa 12:11

Alecia øi J. D. erau în al nouælea cer. În loc sæ disparæ spuma
iubirii lor, era mai albæ øi mai multæ ca niciodatæ. La început, pæruseræ
cam timizi øi agitafli, dar acum erau în largul lor øi jubilau. Erau siguri
cæ relaflia lor de cæsætorie va fi o excepflie, iar acum aveau øi mijloacele
necesare sæ reuøeascæ.

Acea dupæ-amiazæ memorabilæ se apropia de încheiere. Puseseræ
minunate întrebæri – profunde. Iar dupæ reacflia lor, mi-am dat seama
cæ acceptaseræ ceea ce le-am spus. Eram încântat.

Am vrut însæ sæ le mai împærtæøesc un ultim lucru: sæ le imprim
un simfl al misiunii, o viziune care sæ-i ajute sæ-øi fixeze o flintæ în viaflæ.
Am vrut sæ-i inspir cu dorinfla pe care o are Dumnezeu pentru viafla
lor, øi anume sæ-i atragæ pe alflii la El prin intermediul lor øi a mærturiei
vii pe care sæ o reprezinte viafla lor.

Am privit la feflele lor tinere øi radiante øi am spus: “Sæ nu uitafli
cæ va trebui sæ aplicafli neîntrerupt aceste principii! Fæcând acest lucru,
vefli avea o cæsnicie irezistibilæ! Apoi, dafli mai departe! Lumea noastræ
are nevoie disperatæ de demonstrarea practicæ a puterii lui Dumnezeu,
acflionând în familii øi cæsnicii. Cel mai puternic impact pe care l-afli
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putea avea asupra lumii din jurul nostru este prin intermediul unei
cæsnicii irezistibile. Familia reprezintæ cæræmida din care e construitæ
societatea, iar cæsætoria este temelia. Aceastæ temelie e în prezent fisuratæ
– cu efecte devastatoare asupra copiilor noøtri øi a societæflii în întregime.

E o realitate tragicæ aceea cæ peste un milion de copii americani
trec anual prin experienfla divorflului pærinflilor lor. Øi jumætate dintre
copiii care s-au næscut anul acesta în familii cu pærinflii cæsætorifli îøi
vor vedea, înainte de a împlini optsprezece ani, mama øi tatæl divorflând.
Dovezi din ce în ce mai multe øi mai concludente aratæ cæ divorflul are
efecte devastatoare la nivel fizic, psihic, emoflional øi financiar asupra
copiilor, efecte care continuæ sæ îi influenfleze øi în viafla de adult, având
un impact negativ mai larg asupra generafliilor viitoare.1  Când pærinflii
nu fac o prioritate din cæsnicia lor, contribuie la decæderea societæflii.

Dar nu acesta trebuie sæ fie øi cazul vostru, Alecia øi J. D.! Prin
harul lui Dumnezeu, voi le putefli transmite copiilor voøtri un alt fel
de moøtenire – moøtenirea unei cæsnicii irezistibil de fericite. Copiii
care træiesc în familii pline de cælduræ, în care se comunicæ deschis øi
existæ o atmosferæ de siguranflæ fizicæ øi emoflionalæ, dezvoltæ un
fundament emoflional care îi va influenfla toatæ viafla. La rândul lor,
vor avea mari øanse sæ-øi întemeieze cæsnicii fericite øi sæ perpetueze o
influenflæ pozitivæ asupra generafliilor urmætoare.

Aøadar, construifli-væ o cæsnicie irezistibilæ! Facefli din Dumnezeu
Centrul øi Îndrumætorul vieflii voastre! Ræmânefli aproape unul de altul
atât în momentele fericite ale vieflii, cât øi în cele nefericite! Apoi dafli
mai departe ceea ce avefli! Dafli-le copiilor voøtri! Vecinilor, semenilor
creøtini øi, pe mæsuræ ce Dumnezeu creeazæ ocazii, dafli-i øi lumii din
jur! Putefli produce o schimbare majoræ!”

Conducându-i la uøæ pe Alecia øi J. D., parcæ simfleam în aer
noua lor încredere øi “fiorii” venifli odatæ cu ea. Mintea lor, inima lor
øi voinfla lor erau pe deplin angajate. Mânæ în mânæ, au ieøit în ninsoarea

1. Patrick F. Fagan and Robert Rector, The Effects of Divorce on America, The
Heritage Foundation Backgrounder, no. 1373, June 5, 2000.
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liniøtitæ, au urcat în maøinæ øi au plecat, fiind øi mai profund dedicafli
unul altuia øi cæsniciei lor.

Øi finalul poveøtii lor? Care sæ fie oare?
Nu i-am mai væzut pe J. D. øi pe Alecia pânæ în ziua nunflii.

Urmærindu-i în timp ce-øi jurau dragoste unul altuia, nu am putut sæ
nu mæ întreb cum se va termina povestea lor. Eu øi Sally am consiliat
foarte multe cupluri. Cele care au aplicat principiile pe care le-am
enunflat pentru J. D. øi Alecia øi-au væzut cæsnicia revitalizatæ øi fericitæ.
Cei care nu au depus niciun efort sau care au obosit pe parcurs au
ræmas înflepenifli în mediocritate sau au mers pe cæi separate. Oare
acest cuplu ce drum va urma?

Gândurile mele s-au întors apoi spre propria cæsnicie. Unde am
fi fost eu øi Sally în prezent, dacæ faima øi banii ar fi ræmas esenflialul
vieflii noastre? Unde ar fi fost bæieflii mei noøtri, dacæ nu am fi fæcut
din cæsnicia noastræ prima prioritate? M-am cutremurat gândindu-mæ.
Nu regret nimic din ceea ce am fæcut pentru a lega o relaflie strânsæ cu
Dumnezeu øi cu soflia mea. Fericirea pe care o simflim ne-a umplut cu
pasiunea de a-i ajuta øi pe alflii sæ gæseascæ ceea ce am gæsit noi.

Dumnezeu ne cheamæ sæ træim nu numai pentru noi înøine.
Trebuie sæ ne punem în slujba oamenilor din jurul nostru.
Responsabilitatea noastræ nu e numai aceea de a-i învæfla pe oameni
din Biblie. Este datoria noastræ sæ-i învæflæm cine este Dumnezeu prin
intermediul experienflei noastre reale. Au nevoie sæ-L vadæ în ochii
noøtri, sæ-L citeascæ pe feflele noastre, sæ-L audæ în glasurile noastre øi
sæ-L observe în modul cum ne comportæm cu partenerii noøtri de viaflæ.

Nu trebuie sæ excludem pe nimeni. Nici pe comuniøti, nici pe
musulmani. Nici pe necreøtinii din Africa sau din Asia sau pe eschimoøii
din Alaska. Nici pe cei cu care nu putem cædea de acord sau pe cei care
fac lucrurile altfel decât noi. Cu toflii au nevoie sæ vadæ o demonstraflie
vie a ceea ce poate face Dumnezeu în inima unui om, într-o cæsnicie,
într-o familie. Avem responsabilitatea de a træi experienfla pe care o
oferæ Isus øi apoi sæ o împærtæøim cu alflii, în mæsura în care El ne

Dafli mai departe
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creeazæ ocazii. Sæ nu ascundem durerea de care suferæ comunitæflile
noastre! Societatea e un dezastru! Lumea suferæ. Doamne, deschide-mi
inima sæ væd, nu sæ ignor strigætele lumii în nevoie! Doamne, fæ-mæ în
stare sæ ajut pe cineva, astæzi!

Cum trebuie sæ Se simtæ Hristos când priveøte spre lumea noastræ
øi îi vede pe cei care au fost binecuvântafli cu bogate resurse spirituale
nefæcând nimic pentru a deveni demonstraflii practice ale harului
irezistibil al lui Dumnezeu, faflæ de aceia care zac în întuneric spiritual?

Dacæ afli citit aceastæ carte, înseamnæ cæ Dumnezeu væ cheamæ sæ
aplicafli aceste principii øi sæ cæpætafli experienflele amintite în aceste
pagini, astfel încât sæ væ pregætifli pentru a împærtæøi aceastæ viziune cu
alflii. Avem obligaflia moralæ sæ ne creæm cæsnicii irezistibile – øi apoi sæ
proclamæm ceea ce am reuøit sæ avem. Dumnezeu nu ne cere sæ mergem,
ci ne porunceøte sæ mergem. “Evanghelia aceasta a Împæræfliei va fi
propovæduitæ în toatæ lumea…” Care Evanghelie? Aceasta. Evanghelia
care produce schimbæri vizibile. Evanghelia care face cæsnicii irezistibile
øi reuneøte familii. Deci, când începefli sæ simflifli cæ Dumnezeu væ umple
viafla, împærtæøifli aceastæ experienflæ cu cineva din jur! Dacæ observafli
cæ existæ o nevoie, iar voi avefli resursele necesare sæ ajutafli, iar
Dumnezeu nu væ împiedicæ prin intermediul conøtiinflei, atunci mergefli
înainte! Dafli o mânæ de ajutor!

Cercul tæu de influenflæ
Fiecare dintre noi are un amvon, chiar dacæ nu este predicator.

Influenfla pe care o exercitæm în jur este amvonul nostru. Iar acest
amvon ne urmeazæ pretutindeni unde mergem – acasæ, la magazin, la
aeroport, la serviciu sau la bisericæ. Voi ce predicafli de la amvonul
vostru? Se armonizeazæ declarafliile voastre verbale cu viafla øi cæsnicia
voastræ? Nu mæ înflelegefli greøit! Nu vreau sæ spun cæ trebuie sæ fim
perfecfli în absolut tot ce facem, pentru a putea sæ dæm mærturie øi
altora. Dar trebuie sæ fim conøtiincioøi în a-L urma pe Dumnezeu. Le
împærtæøifli øi altora lucrurile care v-au ajutat, care v-au încurajat øi
v-au fæcut sæ progresafli?
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Dupæ ce Stan øi Susan au fæcut ca relaflia lor sæ devinæ irezistibilæ,
nu se puteau abfline sæ nu vorbeascæ despre acest lucru. Familie, prieteni,
membri ai bisericii øi colegi de serviciu au auzit cu toflii “mærturia” lor.
Drept urmare, cinci cupluri au venit la una dintre taberele noastre
Empowered Living chiar în acelaøi an. Am avut privilegiul de a le
consilia pe douæ dintre ele øi sæ discutæm cu celelalte trei. Øi, deloc
surprinzætor, mærturia lui Stan øi a lui Susan i-a ajutat pe prietenii lor
sæ se bucure de aceeaøi libertate – libertatea de a iubi øi a fi iubit
necondiflionat. Dupæ cum se poate uøor vedea, Evanghelia – vestea
bunæ – trece dincolo de un sistem bine definit al adeværului. Acesta
este bun øi îøi are rolul lui. Dar vestea bunæ trece dincolo de doctrinæ øi
teologie, pentru a gæsi putere în Hristos, care te poate face liber sæ
iubeøti extravagant.

Cu ocazia acelei tabere, i-am rugat pe Susan øi pe Stan sæ-øi
împærtæøeascæ experienfla. Sute de oameni au fost impresionafli. Femei,
cu lacrimi de speranflæ amestecate cu îndoieli, bærbafli, cu conøtiinfle
trezite, au fost încurajafli sæ aplice în viafla lor principiile unei cæsnicii
irezistibile. Nu cunosc finalul poveøtii de viaflæ a lui Stan øi a lui Susan,
dar øtiu cæ în Împæræflia cerurilor vor exista relaflii care se datoreazæ
dispozifliei acestui cuplu de a da mærturie – de a se face vulnerabil în
fafla celor din jur. Amândoi au arætat sincer cine erau, cum a fost cæsnicia
lor, ce au descoperit øi cum au pus în practicæ schimbærile care le-au
infuzat relaflia cu o viaflæ mai bunæ.

Væ cere Dumnezeu øi vouæ sæ facefli acelaøi lucru? Nu spunefli cæ e
prea devreme în experienfla voastræ sæ începefli sæ dafli mærturie! Nu
spunefli cæ le vefli împærtæøi øi altora abia dupæ ce încep sæ funcflioneze
pentru voi aceste principii! Nu spunefli cæ o sæ dafli mærturie numai
dupæ ce vefli simfli noua viaflæ în Hristos! Ci începefli chiar acum!

Demonizaflii pe care i-a eliberat Isus au început sæ povesteascæ
puflinul pe care îl înflelegeau despre puterea Lui chiar în ziua în care au
fost eliberafli. De fapt, datoritæ mærturiei acestor doi bærbafli, tot oraøul
a ieøit sæ-L vadæ øi sæ-L audæ pe Cel care le transformase viafla. E adeværat
cæ, dacæ începeau sæ predice cât timp demonii îi controlau, nu ar fi

Dafli mai departe
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fost prea credibili. Dar, imediat ce au experimentat schimbarea pe
care a produs-o Isus în inimile lor, au început sæ le povesteascæ celor
din jur ce li se întâmplase.

Øi voi putefli face acelaøi lucru! Aplicafli principiile Sale, gustafli
harul Sæu øi apoi împærtæøifli-le øi altora, astfel încât cei cærora le e prea
fricæ sau care sunt prea ruøinafli sæ cearæ, sæ primeascæ o mærturie vie øi
sæ aibæ ocazia de a vedea dacæ aceste lucruri se vor dovedi reale øi în
cazul lor.

Dumnezeu væ va conduce. Conøtiinfla væ va da imboldul de a
spune cuvântul la momentul potrivit. Nu væ fie ruøine! Unde afli fi fost
astæzi, dacæ altcineva nu ar fi avut curajul sæ dea mai departe? Ce-ar fi
fost dacæ acea persoanæ n-ar fi fost dispusæ sæ se facæ vulnerabilæ în fafla
voastræ? Scriptura spune cæ Andrei i-a spus lui Petru.3 Filip i-a spus lui
Natanael.4 Ce s-ar fi întâmplat dacæ ei nu ar fi spus mai departe? Aceasta
este metoda stabilitæ de Dumnezeu pentru a fi atinse nenumærate
suflete. Declanøafli o reacflie în lanfl printre cuplurile pe care le cunoaøtefli!
Trecefli de nivelul superficial øi mergefli mai în adânc! Îndræznifli sæ fifli
vulnerabili!

Bill øi Barbara au fost atât de entuziasmafli, încât au cumpærat o
geantæ plinæ de cærfli scoase sub egida Empowered Living Ministries øi
le-au oferit cadou, punând bazele unui grup de revitalizare a relafliilor
de cæsnicie, care se întrunea miercuri seara. Desemnau un capitol pe
care fiecare cuplu trebuia sæ-l citeascæ acasæ, apoi se întâlneau øi discutau
întrebærile øi exercifliile de la sfârøitul capitolelor. Sæptæmânæ dupæ
sæptæmânæ, membrii acestui grup se întâlneau, îøi împærtæøeau
experienflele øi se încurajau unii pe alflii. Uneori, insistau douæ sau trei
sæptæmâni asupra unui  capitol. Erau atât de împoværafli de situafliile
dificile din viafla de zi cu zi, încât nu voiau sæ treacæ mai departe pânæ
când nu acopereau toate punctele. Au avut loc o mulflime de dezvæluiri
sincere, deseori însoflite de lacrimi. De multe ori, simflim cæ suntem
singurii care se luptæ cu probleme. Când descoperim cæ nu suntem

3. Ioan 1:40, 41
4. Ioan 1:45
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unicii, luæm putere unii de la alflii. Un mic grup îi poate oferi unei
persoane øansa de a discuta, de a-øi împærtæøi experienfla, de a fi înfleleasæ
øi de a primi încurajare pe parcursul vieflii.

Rady øi Jeanette le-au trimis o scrisoare tuturor celor aflafli pe
lista lor de Cræciun, anunflându-le vestea bunæ a refacerii cæsniciei lor.
Øi-au povestit experienfla la tabæra noastræ øi cu ocazia “uøilor deschise”
a casei noastre, pe care o organizæm în fiecare an, øi alte cupluri au fost
încurajate sæ vadæ cæ nu sunt singure øi cæ Dumnezeu poate sæ le schimbe
øi pe ele. Øi Rady øi Jeanette au înfiinflat o grupæ micæ pentru a ajuta
cuplurile sæ-øi rezolve problemele din cæsnicie øi sæ le confirme cæ
principiile lui Dumnezeu acflioneazæ atunci când sunt puse în practicæ.

Alfli doi sofli pe care îi cunosc invitæ acasæ la ei câte un cuplu øi îi
împærtæøesc DVD-ul de la Seminarul Empowered Living. Dacæ cei
invitafli sunt interesafli de ceea ce li se prezintæ, întâlnirile continuæ.
Dacæ nu, sunt chemafli alfli doi sofli.

Poate cæ tu øi soflul sau soflia ta afli vrea sæ prezentafli un program
la bisericæ sau v-afli putea relata experienfla. Poate cæ afli fi dispuøi sæ
împærflifli cærfli øi broøuri, sæ prezentafli DVD-uri sau sæ oferifli CD-uri.
Nu aøteptafli pânæ când simflifli cæ relaflia voastræ de cæsætorie e complet
refæcutæ! Faptul de a studia øi a discuta cu alflii, a primi încurajare øi a
øti cæ cineva se roagæ pentru voi væ poate ajuta sæ rezolvafli propriile
probleme exact în zonele în care îi ajutafli øi îi încurajafli voi pe alflii.

Evanghelia nu trebuie ræspânditæ doar de predicatori, evangheliøti
øi misionari. Voi avefli un rol pe care nu-l poate juca nimeni. Putefli fi
martori pentru persoane la care nu poate ajunge nimeni altcineva. Tofli
oamenii au o responsabilitate, nu numai faflæ de Dumnezeu, ci øi faflæ
de fraflii øi surorile lor, pentru a le împærtæøi experienfla.

Eu nu øtiu ce væ cere Dumnezeu sæ facefli. Asta e între voi øi El.
Dar ce øtiu este cæ El doreøte sæ nu fifli ca Marea Moartæ – doar sæ luafli
øi niciodatæ sæ dafli. Øi nu vrea sæ fifli nici ca o fântânæ secatæ – sæ dafli
pânæ secafli, færæ sæ primifli ceea ce voi înøivæ avefli nevoie. Dumnezeu
vrea sæ fim cu toflii ca Lacul Bowman – un lac în Parcul Naflional
Glacier, chiar peste râu de casa noastræ. Acest lac este înconjurat de

Dafli mai departe
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piscuri acoperite cu zæpadæ øi de gheflari bætrâni, care îl alimenteazæ
constant cu øuvoaie de apæ cristalinæ, care se prævælesc pe coastele
munflilor prin pæduri veønic verzi. Lacul este proaspæt øi plin de viaflæ.
Castori îøi construiesc stævilare, vidre miøunæ în lumina soarelui, peøtii
abundæ. Am væzut urøi adulmecând pe maluri, cæprioare coborând
pentru o guræ de apæ øi vulturi plonjând dupæ peøte. Este un loc al
splendorii care pur øi simplu te atrage. Din aceastæ abundenflæ de viaflæ
se scurge un pârâu cu limpezime de cristal, care udæ valea de mai jos.

Aøa trebuie sæ fie øi adeværata viaflæ de creøtin – primind constant
viaflæ de la Dumnezeu prin diferite mijloace øi apoi dând mai departe
aceastæ binecuvântare. Am ajuns sæ înfleleg cæ, pe mæsuræ ce le ofer
altora, Dumnezeu îmi dæ mie mai mult în schimb. El multiplicæ
talentele pe care le folosesc. E mare bucurie sæ fii o unealtæ în mâna lui
Dumnezeu øi sæ vezi viafla altora influenflatæ în bine, aøa cum a fost øi a
mea!

Înapoi la prezent
“Væ declar sofl øi soflie! Ceea ce Dumnezeu a unit omul sæ nu

despartæ!” Gândurile mele s-au întors înapoi la J. D. øi Alecia. Stæteau
faflæ în faflæ, în timp ce pastorul s-a uitat la ei suficient de mult cât sæ
paræ o veønicie. Într-un final, J. D. i-a øoptit ceva pastorului, care era
bunicul lui. Acesta s-a uitat puflin surprins, aøa cæ Alecia s-a aplecat øi
i-a repetat acelaøi lucru. Bunicul încæ nu pricepea, aøa cæ J. D. øi Alecia
au ridicat din umeri, øi-au aruncat braflele unul în jurul celuilalt øi au
savurat primul lor særut de oameni cæsætorifli. Asistenfla a explodat în
aplauze øi urale.

Noul cuplu a început sæ coboare scærile spre ieøire când, brusc, J. D.
s-a oprit, s-a întors spre strælucitoarea lui mireasæ, a ridicat-o în brafle øi a
dus-o înapoi la amvon, în timp ce toatæ lumea îi aclama din nou.
(Ulterior, l-am întrebat pe J. D. dacæ a plænuit acest gest, iar el a zis cæ nu.)

Irezistibili – da, aøa sunt J. D. øi Alecia! Øi la fel de irezistibili –
Sally øi cu mine, Stan øi Susan, Bill øi Barbara, Rady øi Jeanette. Øi voi
putefli fi la fel. Când vefli reuøi, dafli mai departe!
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Întrebæri de studiu pentru capitolul 10

1. Væ cere Dumnezeu sæ væ împærtæøifli experienfla?
2. Ce înseamnæ pentru voi expresia: “Nu øi-au iubit viafla chiar øi pânæ
    la moarte” (Apoc. 12:11)?
3. Væ îndeamnæ Dumnezeu sæ împærtæøifli principiile care sunt pe
    cale sæ væ schimbe cæsnicia?
4. Væ impulsioneazæ Dumnezeu sæ înfiinflafli o micæ grupæ de studiu?
     Sæ împærflifli cærfli? Sæ prezentafli materiale pe DVD sau sæ împrumufli
    CD-uri? Sæ mergefli øi sæ væ adresezi unei alte culturi sau într-o altæ
    flaræ?

Dafli mai departe
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CAPITOL-CADOU

Îndrumæri pentru tineri

îndrægostifli

“Cærarea pe care mergi sæ fie netedæ
øi toate cæile tale sæ fie hotærâte.”

                                                                                 –Proverbe 4:26

Mulfli tineri ne abordeazæ deseori pe Sally øi pe mine cu variafliuni
pe aceeaøi temæ: “Cum pot sæ-mi dau seama dacæ persoana pe care o
simpatizez o sæ fie pentru mine un partener bun de viaflæ?” Sau pærinflii
unor tineri ne întreabæ: “Care ar fi câteva modalitæfli de a ne ajuta fiul
sau fiica sæ ia decizii înflelepte în ceea ce priveøte viitorul partener de
viaflæ?”

Importanfla magistralæ a acestei întrebæri nu poate fi exprimatæ în
cuvinte. Cu cine îfli vei petrece restul vieflii este o decizie capitalæ. Îfli
pofli schimba maøina, îfli pofli vinde casa øi îfli pofli schimba locul de
muncæ færæ prea multæ bætaie de cap. Dar schimbarea partenerului de
viaflæ înseamnæ sfâøierea unei flesæturi împletite de Însuøi Dumnezeu
într-o unitate færæ seamæn – øi anume, douæ inimi øi douæ viefli – având
urmæri decisive atât în viafla aceasta, cât øi pentru veønicie.

Aceasta a constituit o problemæ importantæ pentru Sally øi pentru
mine, pe mæsuræ ce pe bæieflii noøtri adolescenfli au început sæ-i intereseze
fetele. Stæteam îndelung de vorbæ tofli patru în timpul serilor petrecute
în familie øi i-am încurajat pe bæiefli sæ scrie o listæ cu træsæturile de



197

caracter care considerau ei cæ sunt importante la viitoarele soflii. În
øedinflele noastre de consiliere, îi sfætuim pe tineri sæ facæ acelaøi lucru
– sæ întocmeascæ o listæ înainte de a se ataøa emoflional de cineva. Dacæ
nu, “cocktailul dragostei” despre care am vorbit în capitolul 1 le va
influenfla aøteptærile.1

Dupæ mai mulfli ani, am identificat øapte factori în funcflie de
care tinerii întocmesc aceastæ listæ:

� valori comune
� compatibilitate
� adaptabilitate
� spiritualitate
� “scânteia”
� “programul de descoperire” de treizeci de zile
� îndrumarea lui Dumnezeu

Valori comune
Existæ patru domenii importante de luat în considerare în ceea ce

priveøte valorile comune: religia, stilul de viaflæ, viziunea asupra educafliei
copiilor øi obiectivele pe termen lung. Nu e neapærat necesar sæ avefli
valori identice în toate cele patru domenii, dar trebuie sæ decidefli care
dintre ele sunt negociabile øi care nenegociabile. Acest fapt væ poate
scuti de viitoare øi dificile ajustæri.

Religia: E o idee bunæ sæ gæseøti pe cineva care are aceleaøi
convingeri religioase. Când doi oameni de religii diferite se cæsætoresc,
de obicei se confruntæ cu probleme infernale dupæ cæsætorie. Se trezesc
având dispute cu privire la creøterea copiilor, la viafla socialæ øi la
perspectiva asupra vieflii, în general. Nu cumva sæ cazi în plasa iluziei
de a crede cæ, dupæ ce te cæsætoreøti, o sæ-fli converteøti partenerul la
modul tæu de gândire. Acest lucru se întâmplæ rar.

Stilul de viaflæ: Dacæ unul dintre voi adoræ o viaflæ simplæ øi liniøtitæ
la flaræ, cu o casæ modestæ, plæcutæ øi practicæ, în timp ce celælalt tânjeøte

1. Exemple de astfel de liste apar la sfârøitul acestui capitol

Îndrumæri pentru tineri îndrægostifli
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dupæ agitaflia oraøului øi o vilæ impunætoare, va fi aproape imposibil sæ
gæsifli o variantæ care sæ væ mulflumeascæ pe amândoi. Dacæ unul dintre
voi este cheltuitor, iar celælalt este econom, putefli face în aøa fel încât
sæ gæsifli echilibrul? Sau neîntrerupt avefli conflicte pe aceastæ temæ?
Avefli acelaøi punct de vedere în ceea ce priveøte împrumuturile?

Dar aøteptærile în ceea ce priveøte rolul fiecæruia dintre sofli? Are
vreunul dintre voi idei rigide în ceea ce priveøte “treburile de bærbat”
sau “treburile de femeie”? Sau vefli gæsi o cale de mijloc de a væ ajuta
reciproc?

Poate cæ unuia dintre voi îi plac activitæflile de societate foarte
mult øi îi place sæ interacflioneze frecvent cu prietenii øi cu familia, în
timp ce celælalt preferæ singurætatea øi liniøtea. Dar distracfliile øi
relaxarea? Avefli aceleaøi gusturi øi valori cu privire la programele de
televiziune øi filme? Preferafli sæ mergefli mai degrabæ la o plimbare øi sæ
discutafli sau sæ citifli o carte împreunæ?

Unul dintre voi pune mare accent pe forma fizicæ, în timp ce
celælalt preferæ sæ mænânce când, cum øi ce vrea, færæ sæ-i pese de urmæri?
Avefli aceleaøi convingeri în ceea ce priveøte alimentaflia? Preferafli
amândoi sæ mâncafli în oraø sau sæ gætifli acasæ?

Ce gusturi avefli în ceea ce priveøte recreerea? Unuia îi plac
activitæflile în aer liber în timp ce celuilalt îi place sæ meargæ la operæ?
Ce pærere avefli despre sporturile de competiflie? Preferafli sæ le urmærifli
de pe margine, sæ væ implicafli sau sæ le evitafli pur øi simplu? Ce aøteptafli
din partea soflului sau sofliei?

Cum væ place sæ væ petrecefli vacanfla? Unuia dintre voi îi place sæ
cælætoreascæ în locuri exotice, sæ viziteze muzee øi galerii de artæ, sæ stea
în hoteluri de lux, în timp ce celælalt preferæ sæ-øi arunce pe spate un
rucsac øi sæ o ia spre munte? Væ simflifli bine fæcându-væ pe plac unul
celuilalt?

Care sunt standardele în ceea ce priveøte stilul de îmbræcæminte?
Ce e important sæ vedefli la potenflialul partener?

Viziunea asupra educafliei: Care sunt calitæflile pe care le consideri
importante la viitorul tatæ sau mamæ pentru copiii tæi? Vrei ca viitorul
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tæu partener sæ fie o persoanæ autoritaræ sau mai îngæduitoare? Care a
fost educaflia pe care el sau ea a primit-o øi ce impact va avea aceasta
asupra modului în care væ vefli creøte propriii copii? Este educaflia primitæ
de el compatibilæ cu aøteptærile øi viziunea ta în ceea ce priveøte creøterea
copiilor?

Afli cæzut de acord cu privire la modul în care væ vefli educa copiii?
Într-o øcoalæ publicæ, într-o øcoalæ a bisericii sau vefli face øcoalæ cu ei
acasæ – home schooling? Væ dorifli ca fiul sau fiica voastræ sæ urmeze o
facultate?

Obiective pe termen lung: Care sunt visurile øi flintele tale în viaflæ?
Dacæ ambiflia ta este sæ devii un misionar de carieræ pe un platou tibetan,
iar partenerul tæu de viaflæ vrea sæ conducæ o companie din Top 500, o
sæ avefli conflicte indiferent cât de mari sunt “fiorii” pe care îi simflifli la
început.

Compatibilitate
Când îfli caufli un partener de viaflæ, ar trebui sæ te uifli dupæ cineva

care sæ fie 85 la sutæ compatibil cu tine în domeniile principale ale
vieflii. De exemplu, dacæ suntefli 100 la sutæ compatibili în domeniul
recreerii, dar numai 25 la sutæ compatibili în alte aspecte importante
ale vieflii de zi cu zi, nu va fi suficient pentru a avea o viaflæ de familie
fericitæ.

fiinând cont de acest lucru, analizeazæ cu mare atenflie urmætoarele
deosebiri sau asemænæri între voi:

� introvertit sau extrovertit
� organizat øi exact sau veønic întârziat øi imprevizibil
� ordonat øi aranjat sau împræøtiat øi dezorganizat
� comunicæ uøor sau comunicæ dificil
� liberal sau extrem de îngust
� tolerant sau intolerant

Îndrumæri pentru tineri îndrægostifli
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În plus, ar trebui sæ le acorzi atenflie domeniilor de genul: banii øi
cheltuirea lor, experienfla spiritualæ, modalitatea de luare a deciziilor,
atitudinea faflæ de activitæflile de socializare, comunicarea øi implicarea
în bisericæ, modul de a face cumpæræturi øi cheltui banii, precum øi
modalitatea de exprimare a afecfliunii fizice. De asemenea, este
important sæ væ determinafli gradul de compatibilitate atât în ceea ce
priveøte punctele tari, cât øi punctele slabe.

Adaptabilitate
Când doi oameni se cæsætoresc, fiecare vine cu propriile aøteptæri

cu privire la viafla de cæsætorie – atât aøteptæri conøtiente, cât øi aøteptæri
de care nu-øi dau seama. Vor exista diferenfle generate de modul în
care fiecare a fost crescut øi educat. E important sæ accepfli cæ în viaflæ
nu se poate ca totul sæ se facæ dupæ cum vrei tu – sau totul dupæ cum
vrea soflul sau soflia ta. Va trebui sæ împletifli cele douæ moduri de a fi
într-o relaflie care sæ væ reflecte pe voi doi în prezent øi în viitor.

Tu øi potenflialul tæu partener de viaflæ avefli capacitatea de a væ
adapta? Dacæ nu, vefli da de multe greutæfli. Fiecare dintre voi trebuie
sæ aibæ dispoziflia de a oferi øi a primi, de a se dezvolta øi a se maturiza
în ceea ce priveøte stilul de viaflæ.

În mare mæsuræ, reuøita voastræ din acest aspect va fi determinatæ
de modul în care amândoi rezolvafli problemele. Fiecare dintre voi are
deprinderea de a aduce în atenflie, plin de iubire, dificultæflile ce trebuie
rezolvate – sau tindefli sæ le evitafli? Unul dintre voi este genul “vorbærefl”,
în timp ce celælalt este genul “tæcut øi interiorizat”? Putefli recunoaøte
amândoi când greøifli sau afli greøit? Unul dintre voi tinde sæ fie mai
raflional, stæpânindu-øi emofliile – sau prea emoflional, færæ echilibrul
rafliunii?

Adaptabilitatea este dispoziflia de a rezolva dificultæflile spre binele
relafliei în ansamblu, færæ a insista ca lucrurile sæ fie fæcute exclusiv
dupæ cum vrea una dintre pærfli. Ambii parteneri trebuie sæ se adapteze
unul la celælalt, spre binele relafliei.
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Spiritualitate
A aparfline aceleiaøi religii øi a avea acelaøi tip de experienflæ

religioasæ sunt douæ lucruri complet diferite – øi ambele e important
sæ fie evaluate înainte de cæsætorie. Unul dintre voi poate cæ fline strâns
cu dinflii de sistemul corect de doctrine al bisericii, e conøtiincios în
obligafliile religioase øi promoveazæ cu tenacitate adeværul spiritual. Dar,
prin øi în ele însele, aceste lucruri nu vor asigura bazele armoniei maritale
– chiar dacæ afli cæzut de acord asupra lor în proporflie de 85 la sutæ.

Potenflialul tæu partener Îl cautæ pe Dumnezeu zi de zi – atât pe
cont propriu, cât øi împreunæ cu tine – pentru a învæfla cum sæ facæ
faflæ conflictelor, neînflelegerilor øi tuturor pietrelor de încercare care
vor apærea pe parcursul vieflii?

“Scânteia”
Dupæ ce ai luat în considerare toate cele de mai sus, pune-fli

întrebarea: “Existæ între noi o ‘scânteie’? Existæ o atracflie inimæ cætre
inimæ? Suntem atraøi fizic, emoflional øi spiritual unul de altul?

Îmi place personalitatea lui? Îmi place ce simfl al umorului are ea
øi cum râde? Este prea træsnit øi pus pe glume tot timpul? Este prea
serios? Sau face un echilibru între cele douæ extreme? Este întotdeauna
concentratæ asupra unui anumit obiectiv sau este un spirit liber? Este
genul conducætor sau genul slujitor? Este blândæ øi binevoitoare sau
analiticæ øi exigentæ? Este el sau ea o îmbinare a calitæflilor de mai sus øi
îmi place acest lucru? Cum se potriveøte el sau ea cu personalitatea
mea?

Este atracflia dintre voi reciprocæ? Vine “scânteia” din ambele
direcflii? Dacæ eøti femeie, asiguræ-te cæ bærbatul în discuflie te iubeøte
pentru ceea ce eøti tu, în totalitate, nu doar pentru calitæflile tale fizice.
Dacæ eøti bærbat, asiguræ-te cæ prietena ta nu cautæ doar protecflie øi
siguranflæ. Fii sigur cæ te iubeøte pentru ceea ce eøti!

Întocmirea listei cu træsæturile de dorit la viitorul partener de viaflæ
s-ar putea sæ-fli ia ceva timp – øi probabil cæ, pe mæsuræ ce te dezvolfli øi

Îndrumæri pentru tineri îndrægostifli
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afli mai multe despre tine øi despre relaflii, conflinutul ei se va schimba.
Fii deschis sau deschisæ cu Dumnezeu øi cu persoanele în care ai
încredere øi discutafli ce e realist øi nenegociabil în aøteptærile tale.

“Programul de descoperire” de treizeci de zile
Perioada de prietenie are pærflile ei negative. Amândoi væ îmbræcafli

frumos, væ parfumafli, avefli grijæ ce spunefli øi ce facefli øi væ gândifli:
Excelent! Asta e persoana pe care o cæutam!

Dar ce se întâmplæ când ceea ce spui øi faci nu te reprezintæ în
realitate pe tine? Pofli sæ-fli ascunzi adeværata faflæ atunci când ai întâlnire
cu iubitul sau iubita. S-ar putea sæ faci acest lucru neintenflionat – dar
pentru a væ cunoaøte cu adeværat unul pe altul e nevoie de secvenfle din
viafla realæ. Îfli sugerez ca, dupæ ce ai acoperit aceste prime cinci domenii
øi ai ajuns la concluzia cæ te intereseazæ continuarea relafliei, sæ urmezi
un “program de descoperire”, timp de treizeci de zile.

Invitæ cealaltæ persoanæ sæ vinæ øi sæ locuiascæ acasæ la pærinflii tæi
timp de treizeci de zile, apoi du-te øi tu acasæ la ea øi pærinflii ei øi
locuieøte împreunæ cu ei timp de treizeci de zile. Aici vei vedea viafla în
termenii cei mai reali. Væ ducefli la culcare øi væ trezifli împreunæ – în
camere separate, evident! Mâncafli împreunæ, spælafli vasele împreunæ,
mergefli la serviciu împreunæ, væ jucafli împreunæ, facefli curat împreunæ
øi împærflifli toate celelalte responsabilitæfli ale vieflii.

Acest program de descoperire nu are drept obiectiv observarea
defectelor celuilalt, ci cunoaøterea realæ a celuilalt. Dacæ descoperi
anumite dezechilibre, vei avea ocazia sæ le conøtientizezi øi sæ le accepfli
sau sæ consideri cæ reprezintæ o dovadæ de incompatibilitate. E o
minunatæ binecuvântare sæ ai toate aceste informaflii înainte de nuntæ.
Prea mulfli aøteaptæ sæ le afle abia dupæ nuntæ.

Roagæ-te ca în aceste treizeci de zile de descoperire profundæ
Dumnezeu sæ-fli dezvæluie tot ce trebuie sæ vezi øi sæ øtii!

Dacæ locuieøti departe de casa pærinteascæ, ai serviciu cu normæ
întreagæ øi astfel nu e potrivit sæ-fli duci prietenul sau prietena acasæ
timp de treizeci de zile, gæseøte o alternativæ ingenioasæ, astfel încât sæ
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avefli ocazia sæ descoperifli cât mai multe despre cine suntefli voi în
spatele uøilor închise. De exemplu, ai putea aranja sæ petrecefli câteva
zile sau o sæptæmânæ acasæ la niøte prieteni maturi. Într-un caz pe care
îl cunosc, tânæra lucra acasæ la bunica ei. Tânærul care era interesat de
ea a stat acasæ la niøte prieteni, la câteva case distanflæ. Acesta venea
zilnic la prietena lui øi o ajuta la treburi. Între ei s-a næscut o prietenie
sinceræ, dar au descoperit în acelaøi timp øi cæ nu se potriveau unul cu
celælalt ca parteneri de cæsætorie.

Îndrumarea lui Dumnezeu
Îndrumarea lui Dumnezeu ar trebui sæ fie atât temelia, cât øi

acoperiøul hotærârii de a te cæsætori. Propriile decizii øi emoflii sau peflitul
altor persoane bine intenflionate nu sunt niøte indicii sigure. Numai
Dumnezeu øtie dacæ væ potrivifli unul cu altul.

Sfatul pærinflilor, al familiei øi al prietenilor este util – dar trebuie
sæ fie filtrat prin Dumnezeu, pentru a øti dacæ provine de la El. Decizia
finalæ fline de tine øi de Dumnezeu.

Dumnezeu este dispus sæ ne îndrume în toate aspectele vieflii –
mai ales în aceastæ decizie de care depind atât de multe lucruri. Dacæ
te hotæræøti sæ-L onorezi întru totul pe Dumnezeu øi refuzi sæ faci pasul
acesta færæ binecuvântarea Sa, El Îfli va aduce la cunoøtinflæ poziflia Sa
prin conducere providenflialæ, prin intermediul altora, prin Cuvântul
Sæu øi prin intermediul conøtiinflei tale. Roagæ-te, roagæ-te øi iar roagæ-te!
Dacæ ai obiceiul sæ te rogi de douæ ori pe zi, roagæ-te de patru ori pe zi
atunci când te gândeøti la cæsætorie!

Øi nu te græbi! Vechea zicalæ e valabilæ: “Cæsætoria în grabæ,
regretatæ la zæbavæ”. Ia-fli timp sæ te cunoøti pe tine însufli! Ia-fli timp sæ
cunoøti unghiul de vedere al viitorului partener! Ia-fli timp sæ afli voia
lui Dumnezeu øi sæ înflelegi cum te conduce el!

Iubeøte-L pe Dumnezeu cu toatæ inima ta, cu tot sufletul, cu
toatæ mintea øi cu toatæ puterea ta! Învaflæ sæ umbli cu El într-un mod
cât se poate de practic, dezvoltându-fli talentele, personalitatea,
capacitæflile øi deprinderile!

Îndrumæri pentru tineri îndrægostifli
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Cultivæ relaflii care au profunzime spiritualæ øi emoflionalæ cu
persoane care nu sunt potenfliali parteneri de cæsætorie – oameni de
diferite vârste (de la optsprezece la optzeci de ani) øi de ambele sexe.
Poate fi vorba de bunici, mætuøi, unchi, un angajat, un vecin sau un
prieten. Acest lucru are douæ avantaje: În primul rând, te va ajuta sæ-fli
dezvolfli capacitæfli relaflionale pe mai multe planuri øi sæ devii o persoanæ
sænætoasæ øi pe deplin dezvoltatæ. Apoi vei fi în stare sæ atragi parteneri
care sunt, de asemenea, sænætoøi pe toate planurile øi pe deplin dezvoltafli
– sau, cel puflin, vei putea sæ-i recunoøti pe cei cu care nu eøti compatibil
øi cu care nu vei putea sæ construieøti o cæsnicie irezistibilæ.

În al doilea rând, legarea unor altfel de relaflii te poate ajuta sæ afli
mai multe despre ce fel de personalitate ai, nu ai sau cu care eøti sau nu
compatibil. Ce anume îfli place la bunica cel mai mult? Ce te deranjeazæ
la unchiul tæu, de parcæ cineva ar zgâria cu unghia pe o tablæ de sticlæ?
Ceea ce ai aflat în cadrul relafliilor pe care le-ai dezvoltat te va ajuta sæ
îfli definitivezi lista de træsæturi pe care le caufli la cel cu care te vei
cæsætori.

Douæ cærfli care te vor ajuta în aceastæ direcflie sunt: Before You
Get Engaged (Înainte de logodnæ), de David øi Brent Gudgel, øi
Boundaries in Dating (Limite în prietenie), de Henry Cloud øi John
Townsend.

Dumnezeu sæ te binecuvânteze în timp ce caufli sæ faci voia Sa øi
sæ construieøti o cæsnicie irezistibilæ!

Øi acum, listele despre care am pomenit:
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Calitæfli esenfliale la o soflie (cum trebuie sæ fie) 2

Lista 1:
  1. Trebuie sæ fie o creøtinæ stabilæ, care crede în Biblie øi care aparfline

confesiunii mele religioase.
  2. Trebuie sæ aibæ o umblare strânsæ cu Domnul.
  3. Trebuie sæ aibæ încredere în Spiritul Profetic.
  4. Trebuie sæ aibæ o personalitate plæcutæ.
  5. Trebuie sæ nu se teamæ sæ ia cuvântul atunci când e nevoie.
  6. Trebuie sæ creadæ într-o corectæ disciplinare a copiilor.
  7. Trebuie sæ se îmbrace cu modestie, dar øi cu bun-gust.
  8. Trebuie sæ iubeascæ natura øi sæ-i placæ activitæflile în aer liber.
  9. Trebuie sæ fie atleticæ într-o oarecare mæsuræ, nu slabæ sau fragilæ.
10. Trebuie sæ mæ atragæ fizic.
11. Trebuie sæ fie în formæ, nu supraponderalæ.
12. Trebuie sæ fie vegetarianæ.
13. Trebuie sæ-i placæ copiii, familia øi oamenii, în general, øi sæ-i

facæ plæcere sæ-i ajute pe alflii.
14. Trebuie sæ fie dispusæ sæ facæ orice øi oricând ne îndrumæ

Domnul.
15. Trebuie sæ fie econoamæ.
16. Trebuie sæ fie în stare sæ træiascæ færæ facilitæflile moderne, de

exemplu dacæ ar fi sæ locuim într-o flaræ stræinæ ca misionari, pentru o
perioadæ mai lungæ de timp.

17. Trebuie sæ øtie sæ facæ masaj la spate øi la picioare.
18. Trebuie sæ aibæ cunoøtinfle de remedii naturale – sau sæ fie dispusæ

sæ învefle.
19. Trebuie sæ fie o bunæ gospodinæ.

2. Nu uita cæ acestea sunt doar exemple de liste întâlnite în decursul experienflei
noastre de consiliere. Lista ta se va deosebi, datoritæ personalitæflii øi perspectivei tale
asupra vieflii. Exemplele oferite în continuare au menirea de a te ajuta sæ începi sæ te
gândeøti cam care ar fi calitæflile esenfliale pe care le doreøti la viitoarea soflie. De
asemenea, nu uita atunci când întocmeøti lista, cæ nimeni pe lumea asta nu e perfect.

Îndrumæri pentru tineri îndrægostifli



206

Irezistibilii

20. Trebuie sæ nu cadæ uøor în depresie sau sæ aibæ toane.
21. Trebuie sæ-i placæ viafla la flaræ.
22. Trebuie sæ aibæ anumite deprinderi practice în caz cæ trebuie sæ

câøtige bani cu mâinile.
23. Trebuie sæ fie conservatoare în gusturile muzicale.
24. Trebuie sæ fie stæpânæ pe ea în ceea ce priveøte apetitul, vorbitul

etc.
25. Nu trebuie sæ fie mai în vârstæ decât mine.
26. Trebuie sæ aibæ o vârstæ nu mai micæ de trei ani faflæ de mine.
27. Trebuie sæ-i simpatizeze pe pærinflii mei øi sæ se înfleleagæ bine cu ei.
28. Trebuie sæ mæ poatæ motiva atunci când am nevoie.
29. Trebuie sæ-i placæ sæ gæteascæ mâncare sænætoasæ.
30. Trebuie sæ fie atentæ cu cei din jur.
31. Nu trebuie sæ fie genul cæruia îi place sæ stea tot timpul în casæ.
32. Trebuie sæ øtie sæ cânte.
33. Trebuie sæ dea dovadæ de înflelepciune øi sæ dea sfaturi bune.
34. Trebuie sæ fie o bunæ ascultætoare.
35. În anumite circumstanfle, trebuie sæ fie dispusæ sæ facæ øcoalæ

acasæ cu copiii noøtri.
36. Trebuie sæ ræmânæ calmæ sub stres øi sæ nu intre în panicæ.

Lista 2:
  1. rezervatæ
  2. loialæ
  3. sæ se lase condusæ
  4. echilibratæ
  5. simpaticæ
  6. ordonatæ
  7. punctualæ
  8. jucæuøæ
  9. activæ din punct de vedere al activitæflii fizice
10.  aventuroasæ
11.  blândæ
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12.  muncitoare
13.  sæ învefle uøor
14.  sæ-mi fie alæturi
15.  sæ fie mereu “proaspætæ”
16.  castæ
17.  capabilæ sæ conducæ o gospodærie
18.  sæ-i placæ sæ træiascæ decent
19.  spiritualæ
20.  în stare sæ intre în profunzimea lucrurilor
21.  atractivæ
22.  cu cel puflin 5, dar nu cu mai mult de 10 centimetri mai scundæ

decât mine
23.  siluetæ
24.  cu pærul nici prea scurt, nici prea lung
25.  sæ aibæ capacitatea de a discerne lucrurile
26.  destul de hotærâtæ
27.  corectæ
28.  sæ nu se lase condusæ spre ræu
29.  sæ fie provocatoare, dar nu arogantæ
30.  eficientæ
31.  sæ nu aibæ temeri nejustificate
32.  sæ-i placæ sæ meargæ pe munte, la schi øi cu bicicleta
33.  sæ-i placæ sæ zboare
34.  sæ-i placæ liniøtea
35.  flexibilæ
36.  sæ poatæ accepta un refuz

Lista 3:
1. Trebuie sæ aibæ o bunæ experienflæ creøtinæ:
� Sæ se lupte sæ ajungæ tot mai sus – însæ nu în sensul desævârøirii
prin eforturi proprii.
� Sæ ducæ o viaflæ de creøtin – în îmbræcæminte, vorbire øi fapte.
� Sæ fie dedicatæ experienflei ei creøtine.

Îndrumæri pentru tineri îndrægostifli
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� Sæ facæ din spiritualitate o prioritate.
  2. Trebuie sæ iubeascæ øi sæ se bucure de copii - nu doar de bebeluøi:
�  Sæ se poarte cu ei într-un mod creøtin atunci când nu o ascultæ
sau o enerveazæ.
�  Sæ-i placæ sæ se joace cu ei.
�  Sæ-i învefle øi sæ-i educe, în loc sæ le spunæ: “Fæ aøa cum zic eu!”

  3. Trebuie sæ fie în stare sæ-øi ducæ partea de responsabilitæfli:
�  Sæ flinæ casa curatæ.
�  Sæ conducæ bine casa.
�  Sæ gæteascæ mâncare gustoasæ, aspectuoasæ øi sænætoasæ.
�  Sæ fie punctualæ în îndeplinirea responsabilitæflilor ei.
�  Sæ fie eficientæ – ca bunica mea.

  4. Sæ nu aibæ toane:
�  Sæ aibæ o atitudine pozitivæ, indiferent dacæ se simte bine sau
ræu.
�  Sæ nu se bazeze exclusiv pe sentimente.
�  Sæ aibæ suficientæ rezervæ de sentimente, încât sæ flinæ dragostea
activæ øi deosebitæ.

  5. Sæ nu fie superconservatoare în ceea ce priveøte îmbræcæmintea
øi mâncarea.

  6. Trebuie sæ fie o companie plæcutæ:
�  Nu prea vorbæreaflæ, nici prea tæcutæ.
�  Nu prea gælægioasæ, nici prea retrasæ.
�  Dispusæ sæ fie tæcutæ øi sæ ræmânæ în umbræ, dacæ e nevoie.
�  Sæ aibæ un punct de vedere øi sæ fie în stare sæ poarte o conversaflie
inteligentæ, nu doar sporovæieli.

  7. Trebuie sæ-i placæ sæ râdæ øi sæ-i placæ sæ fie în compania mea –
øi sæ o demonstreze în diferite feluri.

  8. Trebuie sæ-i placæ în aer liber – dar nu în detrimentul îndatoririlor
casnice.

  9. Trebuie sæ-i placæ provocærile øi sæ încerce lucruri noi.
10.  Trebuie sæ aibæ o personalitate “slujitoare”:
�  Sæ mæ supravegheze, færæ sæ deflinæ ea controlul.
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�  Sæ fie sensibilæ la nevoile mele.
�  Sæ prevadæ nevoile øi sæ le împlineascæ bucuroasæ.

11.   Sæ aibæ o personalitate obiectivæ:
�  Sæ judece lucrurile obiectiv.
�  Sæ rezolve situafliile de urgenflæ, nu sæ reacflioneze la ele.

12. Trebuie sæ mæ susflinæ, chiar øi atunci când nu e de acord cu
mine:

�  Sæ fie dispusæ sæ discute problemele dificile, nu sæ le evite.
�  Sæ discute ce trebuie discutat, în loc sæ mæ trateze cu tæcerea.
�  Sæ fie dispusæ sæ ajungem la o înflelegere de comun acord.

13. Trebuie sæ fie econoamæ cu banii:
�  Nu prea strânsæ la pungæ.
�  Sæ facæ economii în vremuri de prosperitate.
�  Sæ nu se lase dusæ de valul cumpæræturilor.
�  Sæ cumpere lucruri de calitate.

14. Trebuie sæ fie activæ øi plinæ de viaflæ:
�  Sæ nu-øi doreascæ sæ doarmæ la infinit.
�  Sæ fie zburdalnicæ, dar nu exagerat.

15. Trebuie sæ lucreze de bunævoie cu mâinile:
�  Sæ coasæ øi sæ repare îmbræcæmintea, dacæ e nevoie.
�  Sæ amenajeze interiorul casei.
�  Sæ amenajeze exteriorul casei, læsându-øi amprenta femininæ.

16. Trebuie sæ fie “frumoasæ”:
�  În interior, mai important decât în exterior.
�  În caracter.
�  În personalitate.
�  Sæ fie atractivæ din punct de vedere fizic.

17. Trebuie sæ fie compatibilæ cu mine în obiective, stil de viaflæ,
valori øi principii.

18.  Trebuie sæ fie o minunatæ:
�  Mamæ
�  Soflie
�  Profesoaræ pentru copii

Îndrumæri pentru tineri îndrægostifli
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�  Gospodinæ
�  Iubitæ

19.  Trebuie sæ fie iubitæ de pærinflii øi familia mea.
20.  Trebuie sæ aibæ în vedere o relaflie fericitæ øi de lungæ duratæ:
�  Aici, precum øi în cer.
�  Sæ ducæ dragostea la un nivel nou øi mai înalt.
�  Sæ continue cu atenfliile speciale øi dupæ încheierea perioadei
de prietenie.

21.  Trebuie sæ fie mai tânæræ decât mine.
22.  Trebuie sæ fie dispusæ sæ facæ orice e nevoie, pentru ca familia

noastræ sæ reuøeascæ.
23.  Trebuie sæ fie dispusæ sæ împartæ responsabilitæflile casnice.
24.  Trebuie sæ fie dispusæ sæ meargæ oriunde ne cheamæ Dumnezeu.

Calitæfli esenfliale la un sofl (cum trebuie sæ fie):

Lista 1:
  1. Orientat spre Dumnezeu, spiritual, cu principii sænætoase.
  2. Sæ îi aibæ pe suflet pe copiii lui Dumnezeu – sæ dea mærturie în

fafla altora cu privire la lucrurile pe care le-a experimentat el însuøi în
umblarea cu Dumnezeu.

  3. Sæ aibæ personalitate de “conducætor – o personalitate mai
puternicæ decât a mea.

  4. Demn de încredere, cinstit.
  5. Adaptabil, sub îndrumarea lui Dumnezeu.
  6. Un administrator înflelept al banilor øi un întreflinætor al familiei;

sæ aibæ o ocupaflie serioasæ.
  7. Ordonat øi organizat.
  8. Frumos tuns øi îmbræcat.
  9. Condiflie fizicæ bunæ, atletic, activ øi aventuros.
10. Moderat în stilul de viaflæ øi alimentaflie.
11. Un bærbat care sæ-mi cucereascæ inima în primul rând ca prieten.
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12. Un bærbat pe care sæ-l admir øi sæ-l respect.
13. Jucæuø øi romantic.
14. Un bærbat a cærui companie sæ-mi placæ øi care sæ mæ atragæ

foarte mult.
15. Musculos, bine fæcut.
16. Sæ aibæ o blândefle înfleleaptæ care sæ contrabalanseze cu

fermitatea, astfel încât sæ se armonizeze cu personalitatea øi nevoile
mele.

17. Sæ se poarte frumos cu copiii.
18. Sæ-i placæ sæ meargæ cu canoea øi cu cortul.
19. Sæ aibæ talent muzical.
20. Sæ fie mai în vârstæ decât mine.

Lista 2:
1. Om al lui Dumnezeu – spiritual. Întrebare: Este el un bærbat care

øi-a predat – sau Îi predæ – lui Dumnezeu conducerea vieflii lui?
�  sæ învefle de la El
�  sæ se lase condus de El
�  sæ-i conducæ pe alflii la El

2. O personalitate de “conducætor”. Întrebare: Este un bærbat care
are ræbdarea unui conducætor, care va satisface nevoile familiei lui, îøi
va conduce familia spiritual, va conduce familia – învæflându-ne prin
exemplul lui øi fiind în stare sæ ræmânæ de partea lui Dumnezeu?

�  prezenflæ øi comportament de lider
�  om de acfliune
�  întreflinætor de familie
�  ræmâne de partea lui Dumnezeu.

3. Sænætos øi activ prin stilul de viaflæ adoptat – sæ fie imaginea
bærbæfliei. Întrebare: E hotærât sæ-L lase pe Dumnezeu sæ-i conducæ
poftele øi obiceiurile? Îi plac activitæflile în aer liber?

�  în formæ fizicæ
�  sportiv

Îndrumæri pentru tineri îndrægostifli
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�  aventuros
�  stæpân pe sine

4. Compatibil, potrivit pentru mine. Întrebare: A aprins Dumnezeu
în inima mea o flacæræ a atracfliei, împletitæ cu scânteia compatibilitæflii,
care mæ atrage spre el øi pe el spre mine?

�  atracflie – “scânteia”
�  personalitæfli armonioase
�  adaptabil
�  profund

Lista 3:
Aspecte spirituale:
�  Îl iubeøte pe Hristos mai mult decât orice altceva.
�  fiinta lui supremæ este sæ se lase condus de Dumnezeu.
�  Roadele aduse de el demonstreazæ o legæturæ spiritualæ cu
Dumnezeu.
�  Se consultæ cu Dumnezeu când apar probleme.
�  Are o viaflæ spiritualæ profundæ.
�  Ascultæ glasul lui Dumnezeu.

Preot al familiei noastre:
�  Familia este prima prioritate.
�  Ne conduce în închinarea în familie øi în memorarea Scripturii.
�  Este blând øi afectiv cu copiii.
�  Îøi va disciplina familia, condus de Dumnezeu.
�  Se joacæ cu copiii.
�  Este blând øi iubitor.
�  Ia decizii înflelepte în ceea ce priveøte banii.
�  Este stabil financiar.

Relaflia cu soflia:
�  Dæ dovadæ de respect.
�  Mæ apropie de Dumnezeu.
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�  Îmi spune cu blândefle când greøesc.
�  Mæ încurajeazæ, mæ sprijinæ øi mæ îndrumæ.
�  Îmi aratæ iubire pe parcursul zilei.

Relaflia cu pærinflii lui:
�  Îøi iubeøte pærinflii.
�  Îi respectæ.
�  Ascultæ îndrumærile lor.

Calitæfli personale:
�  Cinstit – în viafla personalæ øi în afaceri.
�  Comunicæ uøor.
�  Ascultæ ce au alflii de spus.
�  Are flinte înalte – dar realiste.
�  Poate sæ atingæ flintele pe care øi le propune.
� Nu se descurajeazæ uøor.
�  Îi plac activitæflile în aer liber.
�  Îøi încurajeazæ familia sæ ia parte la activitæfli exterioare.
�  Este în formæ fizicæ.

Îndrumæri pentru tineri îndrægostifli
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Vrefli sæ øtifli mai multe
despre familia
Hohnberger?

Empowered Living Ministries (Lucrarea Viaflæ din Beløug –
n.tr.) este rezultatul experienflei cu Dumnezeu a lui Jim øi a lui
Sally. Situat în apropierea Parcului Naflional Glacier, sediul acestei
misiuni este gata sæ slujeascæ nevoilor dumneavoastræ, fie cæ este
vorba despre flinerea unui seminar sau comandarea unei largi
varietæfli de resurse, care includ cærfli, broøuri, seminarii pe CD-uri
sau serii speciale pe DVD-uri. Pentru mai multe informaflii,
contactafli:

Empowered Living Ministries
3945 North Fork Road

Columbia Falls, MT 59912

EMPOWEREDLIVINGMINISTRIES.ORG

Telefon: 406-387-4333
Comenzi la: 877-755-8300

Fax: 406-387-4336
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- Scæpare la Dumnezeu - - Scæpare la Dumnezeu - - Scæpare la Dumnezeu - - Scæpare la Dumnezeu - - Scæpare la Dumnezeu - Jim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim Hohnberger - Aceastæ carte este mult mai mult decât o poveste
foarte interesantæ. Mult mai mult. Principiul lepædærii de sine te va inspira, øi va provoca
fiecare pærticicæ a fiinflei tale. Dar dacæ doreøti o viaflæ creøtinæ autenticæ øi ca Dumnezeu sæ
facæ ceva în viafla ta, atunci eøti gata pentru ceea ce are de spus aceastæ carte.

- Viaflæ din beløug - - Viaflæ din beløug - - Viaflæ din beløug - - Viaflæ din beløug - - Viaflæ din beløug - Jim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim Hohnberger     - Un plan de 12 sæptæmâni pentru îmbunætæflirea celor mai
importante relaflii. Cum sæ ai o viaflæ puternicæ, o cæsnicie puternicæ, o familie puternicæ.

- Evanghelia este despre oameni- Evanghelia este despre oameni- Evanghelia este despre oameni- Evanghelia este despre oameni- Evanghelia este despre oameni - Jim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim Hohnberger - Cum sæ-i tratæm pe ceilalfli, în special pe
cei care sunt diferifli de noi. Modul în care ne trateazæ Isus pe noi.

- Venifli deoparte - - Venifli deoparte - - Venifli deoparte - - Venifli deoparte - - Venifli deoparte - Jim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim Hohnberger - Continuare a cærflii Scæpare la Dumnezeu Scæpare la Dumnezeu Scæpare la Dumnezeu Scæpare la Dumnezeu Scæpare la Dumnezeu

- Bærbafli puternici- Bærbafli puternici- Bærbafli puternici- Bærbafli puternici- Bærbafli puternici - Jim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim Hohnberger -     Fiecare bærbat are dreptul la o moøtenire bogatæ!
Precum o comoaræ ascunsæ, øi aceastæ moøtenire este adesea tæinuitæ. Concepflii defectuoase
øi aøteptæri contradictorii îi deposedeazæ pe bærbafli de adeværata bogæflie care este de drept a
lor. Mulfli bærbafli se simt forflafli sæ accepte pur øi simplu aceastæ stare de lucruri. Însæ în interior,
øtiu cæ ceva le lipseøte.
În aceastæ eræ a supraîncærcærii cu informaflie øi a stimulærii simflurilor, este posibil cu adeværat
sæ dezgropi moøtenirea adeværatei masculinitæfli? Trebuie bærbaflii sæ accepte pur øi simplu
faptul cæ au fost subevaluafli?
Jim Hohnberger ræspunde cu un ræsunætor “nu”! Relatând din propria experienflæ øi din cea a
altor bærbafli, Jim væ învaflæ cum sæ væ dezgropafli moøtenirea. Nu e deloc complicat. Niciun
bærbat nu ar trebui sæ se mulflumeascæ sæ-øi lase comoara îngropatæ.
Recupereazæ-fli moøtenirea! Intræ în rândul acestor bærbafli puternici!

- Fereøte-mæ Doamne de prieteni- Fereøte-mæ Doamne de prieteni- Fereøte-mæ Doamne de prieteni- Fereøte-mæ Doamne de prieteni- Fereøte-mæ Doamne de prieteni - Jim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim Hohnberger -     Dacæ ai fost atacat pe la spate... Dacæ în
prezent eøti în fafla unui pluton de execuflie... Dacæ pe viitor te vei afla în raza focului deschis
de prieteni... Aceastæ carte îfli este dedicatæ, pentru a te ajuta sæ gæseøti pacea în mijlocul
furtunii.

- Educaflie pentru pærinfli - - Educaflie pentru pærinfli - - Educaflie pentru pærinfli - - Educaflie pentru pærinfli - - Educaflie pentru pærinfli - Sally HohnbergerSally HohnbergerSally HohnbergerSally HohnbergerSally Hohnberger - Aceastæ carte nu este o carte tipicæ de creøtere a
copiilor. Nu vefli gæsi în ea ultimele tehnici despre øtiinfla comportamentului sau discuflii
privitoare la psihologie. Ceea ce vefli gæsi este o cale cu totul nouæ pentru educarea pærinflilor
– prin Duhul!

Editura Zappy’s væ oferæ:
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- Educaflie pentru pærinfli  - Volumul II - - Educaflie pentru pærinfli  - Volumul II - - Educaflie pentru pærinfli  - Volumul II - - Educaflie pentru pærinfli  - Volumul II - - Educaflie pentru pærinfli  - Volumul II - Sally HohnbergerSally HohnbergerSally HohnbergerSally HohnbergerSally Hohnberger - Scris în acelaøi stil captivant ca øi
primul, acest volum se adreseazæ parinflilor ai cæror copii au ajuns la vârsta adolescenflei. Este
o nouæ provocare øi un îndrumætor al educafliei pærinflilor – prin Duhul!

- Revoluflie la Vatican - - Revoluflie la Vatican - - Revoluflie la Vatican - - Revoluflie la Vatican - - Revoluflie la Vatican - Martin KobialkaMartin KobialkaMartin KobialkaMartin KobialkaMartin Kobialka - O carte de mare actualitate, captivantæ, øi færæ a avea
un stil polemic scoate la luminæ multe evenimente necunoscute ale bisericii catolice din Evul
Mediu pânæ în zilele noastre. Cum va aræta Biserica viitorului? Sfârøitul plin de speranflæ al
acestei cærfli ni-l va dezvælui.

- Guvern mondial sau Împæræflia lui Dumnezeu?- Guvern mondial sau Împæræflia lui Dumnezeu?- Guvern mondial sau Împæræflia lui Dumnezeu?- Guvern mondial sau Împæræflia lui Dumnezeu?- Guvern mondial sau Împæræflia lui Dumnezeu? - Martin KobialkaMartin KobialkaMartin KobialkaMartin KobialkaMartin Kobialka - Cartea a apærut ca rezultat
al întâlnirii autorului cu primul ministru britanic Tony Blair – care este un promotor al globalizærii
– øi a corespondenflei cu acesta. Autorul îøi propune sæ ræspundæ la întrebæri cu privire la
viitorul noii ordini mondiale, prezintæ tendinflele actuale øi actorii principali ai acestei miøcæri,
dar prezintæ øi planul lui Dumnezeu cu lumea noastræ, pe baza profefliei biblice.

- Salvare din univers?- Salvare din univers?- Salvare din univers?- Salvare din univers?- Salvare din univers? - Martin KobialkaMartin KobialkaMartin KobialkaMartin KobialkaMartin Kobialka - Este universul locuit? Ne viziteazæ locuitorii altor
planete prin intermediul aøa-ziselor OZN-uri? Mai existæ o speranflæ realæ pentru omenire?
Astæzi ne-a invadat o catastrofæ spiritualæ. O inundaflie de otrævuri este indusæ în sufletele
copiilor noøtri prin intermediul valurilor New Age. Un potop ezoteric inundæ lumea. Acest
pericol, øi alte întrebæri actuale sunt strâns legate de lumea de dincolo. Aceastæ carte dæ ræspuns
la aceste fræmântæri cu ajutorul Bibliei, care oferæ speranflæ realæ øi care dæ vieflii noastre un
sens nou.

- A patra uimire- A patra uimire- A patra uimire- A patra uimire- A patra uimire - Alberta MazatAlberta MazatAlberta MazatAlberta MazatAlberta Mazat - Cartea “A patra uimire” vine sæ demitizeze concepflia cæ
iubirea fizicæ, definitæ de Creator prin sexualitate, trebuie privitæ cu coada ochiului øi aøezatæ
în plan secund øi îndepærtat, de care sæ ne fie ruøine. Relaflia dintre viafla spiritualæ øi viafla
sexualæ din cuplu a fost foarte puflin exploratæ, socotindu-se incompatibile de cætre mulfli
partizani ai înaltei moralitæfli.  Meritul acestei cærfli este acela de a oferi o educaflie sexualæ în
cel mai înalt cadru creøtin, surprinzând frumuseflea dragostei fizice din echilibrul vieflii spirituale.
Orice exces de-o parte øi de alta le afecteazæ pe amândouæ.

- Mæ socoteam desævârøit- Mæ socoteam desævârøit- Mæ socoteam desævârøit- Mæ socoteam desævârøit- Mæ socoteam desævârøit - George R. KnightGeorge R. KnightGeorge R. KnightGeorge R. KnightGeorge R. Knight - Un studiu despre pæcat øi mântuire.
“Aceste douæ cuvinte flin de esenfla a ceea ce este creøtinismul, în centru aflându-se problema
umanæ, iar apoi soluflia oferitæ de Dumnezeu. Deøi este adeværat cæ aceste cuvinte sunt esenfliale
în înflelegerea semnificafliei creøtinismului, este la fel de adeværat cæ ele au fost unele dintre
cele mai neînflelese cuvinte din istoria bisericii. La fel au fost øi pentru mine. În felul acesta,
m-am frustrat nu numai pe mine, dar øi pe cei din jurul meu.
Acest mic volum confline ideile de bazæ ale modului în care înfleleg acum acest subiect. Fiecare
capitol urmæreøte sæ vadæ lucrurile dincolo de suprafaflæ, pætrunzând în semnificaflia lor profundæ
øi a modului în care ele se manifestæ în experienfla creøtinæ de zi cu zi”.
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- Pânæ la capætul pæmântului- Pânæ la capætul pæmântului- Pânæ la capætul pæmântului- Pânæ la capætul pæmântului- Pânæ la capætul pæmântului - Sebastian fiîrflîræuSebastian fiîrflîræuSebastian fiîrflîræuSebastian fiîrflîræuSebastian fiîrflîræu - Aceastæ carte este o lecflie practicæ de
filozofie creøtinæ a vieflii. Ea descrie cu lux de amænunte demersul fiinflei umane sub atingerea
cælæuzitoare a lui Dumnezeu. Este un destin creøtin, în cel mai frumos sens al cuvântului. Era
normal ca el sæ nu fie decât misionar. Fiecare nou-næscut în Împæræflia Cerurilor este binecuvântat
ca purtætor de speranflæ øi mântuire. Experienfla de viaflæ prezentatæ în aceastæ carte dovedeøte
cu prisosinflæ acest adevær.

- De ce nu mi-ai spus øi mie? - - De ce nu mi-ai spus øi mie? - - De ce nu mi-ai spus øi mie? - - De ce nu mi-ai spus øi mie? - - De ce nu mi-ai spus øi mie? - Morris VendenMorris VendenMorris VendenMorris VendenMorris Venden
A-L FACE CUNOSCUT PE ISUS ALTORA, NU ESTE CEEA CE FACEM. ESTE CEEA CE SUNTEM.
Când ajungem sæ lucræm ca pescari de oameni, ne lipseøte barca?
Nu este de mirare cæ atât de mulfli se sperie, se simt vinovafli sau vor sæ fugæ sæ se ascundæ
atunci când aud Cuvântul.
“Dacæ nu-fli îndeplineøti datoria creøtinæ de a da mærturie altora, sângele lor va fi cerut din
mâna ta.”
Dacæ aceasta este ceea ce afli auzit de la amvon sau de la oameni, în legæturæ cu împærtæøirea
credinflei pe care o avefli, pregætifli-væ pentru o schimbare cutremurætoare în înflelegerea
mesajului.
În cartea De ce nu mi-ai spus øi mie? De ce nu mi-ai spus øi mie? De ce nu mi-ai spus øi mie? De ce nu mi-ai spus øi mie? De ce nu mi-ai spus øi mie? pastorul, scriitorul øi binecunoscutul apærætor al neprihænirii
prin credinflæ, Morris Venden, lanseazæ o provocare faflæ de tacticile bazate pe teamæ øi
sentimentul vinovæfliei, care se folosesc în bisericæ pentru a-i determina pe membri sæ desfæøoare
lucrare misionaræ øi promoveazæ o mult mai bunæ cale de urmat.
Cu dovezi din Biblie øi din cartea Calea cætre Hristos, precum øi cu multe experienfle de viaflæ
culese în timpul anilor de pastoraflie, pastorul Venden ne dezvæluie un Dumnezeu suficient de
mare, de iubitor øi de cinstit ca sæ dea fiecærei persoane næscute în aceastæ lume, o øansæ
adecvatæ la mântuire, indiferent de ceea ce facem noi. Pe mæsuræ ce descoperifli adeværatul
motiv pentru care Dumnezeu ne cheamæ sæ dæm mærturie øi sæ slujim pe alflii, væ vefli întreba
de ce a durat atât de mult ca adeværul sæ poatæ fi rostit: mærturisirea creøtinæ autenticæ nu este
niciodatæ ceva ce se face forflat; curge în mod natural din relaflia pe care o avefli cu Isus.
Despoværafli de sentimentul de vinovæflie, putefli înlocui o viaflæ de mediocritate monotonæ cu
o aventuræ neînfricatæ pe calea credinflei. Aceastæ carte væ va aræta cum putefli face acest lucru.

Lanfluri sfærâmate - Lanfluri sfærâmate - Lanfluri sfærâmate - Lanfluri sfærâmate - Lanfluri sfærâmate - Dough BatchelorDough BatchelorDough BatchelorDough BatchelorDough Batchelor
Bazatæ pe remarcabila relatare biblicæ despre Isus øi demonizatul din Decapole, aceastæ
povestire tulburætoare conduce la o incursiune emoflionantæ în conflictul cosmic dintre forflele
binelui øi ræului. Lanfluri SfærâmateLanfluri SfærâmateLanfluri SfærâmateLanfluri SfærâmateLanfluri Sfærâmate dezvæluie minunata putere a lui Dumnezeu de a elibera øi
transforma bærbafli øi femei ce sunt prinøi în cele mai întunecoase adâncimi ale pæcatului øi de
a aduce pace în sufletele lor disperate.
Ai simflit vreodatæ cæ starea ta spiritualæ stagneazæ? Sau cæ speranfla ta pentru o dezvoltare
ulterioaræ este deøartæ? Ai atins vreodatæ culmea disperærii simflind cæ øtirbirea personalitæflii,
obiceiurile rele øi egoismul te-au plasat dincolo de limitele salværii? Atunci aceastæ carte este
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cheia care sæ desfacæ lanflurile care te împresoaræ.
Doug Batchelor, preøedinte al Amazing Facts, o organizaflie media creøtinæ internaflionalæ,
este pastorul unei biserici numeroase din Sacramento, California øi gazda binecunoscutei
emisiuni radio Bible Answers Live precum øi a emisiunii de televiziune Millennium of Prophecy.

- Parabole moderne - - Parabole moderne - - Parabole moderne - - Parabole moderne - - Parabole moderne - Morris VendenMorris VendenMorris VendenMorris VendenMorris Venden

Tofli suntem ignoranfli, în diferite domenii. Pofli fi o enciclopedie ambulantæ în materie de
computere, dar sæ nu cunoøti absolut nimic despre ce se aflæ sub capota maøinii tale.
Altcineva poate fi expert în aeronauticæ dar complet novice în ceea ce priveøte funcflionarea
creierului omenesc. Ce bine e când cineva începe sæ explice un lucru despre care nu øtim
nimic, cam aøa: “Computerul… carburatorul… creierul uman… reactorul…) se aseamænæ
cu…”
A pune în relaflie ceva necunoscut cu altceva cunoscut, aici este geniul parabolei.
Exact aøa fæcea øi Isus atunci când avea de prezentat nofliuni abstracte, precum credinfla,
dragostea, împæræflia cerurilor… “Împæræflia cerurilor se aseamænæ cu…”, începea El øi, în mod
sigur urma o parabolæ. Oamenii nu se sæturau ascultându-L, atunci.
Pentru cæ ele aduc cerul mai aproape de pæmânt, parabolele încæ le sunt dragi oamenilor,
dupæ cum a descoperit pastorul Morris Venden peste tot unde a predicat. Cei care i-au auzit
parabolele moderne prezentate în predici îi cer necontenit copii ale acestora, pe care, acum,
el le-a adunat în cartea de faflæ.
Parabolele din aceastæ carte? Sæ vedefli, ele se aseamænæ cu…
Adicæ nu! N-ar fi mai bine sæ le citifli singuri?
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