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Prefaţă

Deși întreaga viaţă este o continuă provocare, în care avem de 
făcut alegeri ce vor avea consecinţe pe termen mai lung sau mai 
scurt, tinereţea este în general vârsta la care avem de făcut unele 
alegeri fundamentale, de care va depinde în mare măsură succesul 
sau insuccesul, fericirea sau nefericirea în viaţă.

Domiciliul, religia, studiile, profesia, anturajul, stilul de viaţă și, 
nu în ultimul rând, partenerul de viaţă se aleg de obicei în tinereţe 
și pot determina în mod pozitiv sau negativ, restul vieţii.

În mod paradoxal, aceste alegeri cruciale trebuie făcute într-un 
timp când nici caracteristicile vârstei, nici experienţa nu sunt în 
avantajul tinerilor. 

Pentru a nu beneficia doar de „mintea românului de pe urmă” 
- situaţie în care înţelepciunea vieţii apare post factum iar „benefi-
ciarul” este nevoit să trăiască suportând consecinţele deciziilor luate 
anterior, orice persoană înţeleaptă, realizând profundele implicaţii 
ale acestor alegeri, trebuie să simtă nevoia unei temeinice docu-
mentări înainte de luarea unor decizii majore, care vor avea adesea 
consecinţe îndelungate, dacă nu chiar ireversibile.

Cartea de faţă se înscrie în rândul acelor materiale instructiv-
educative care au ca obiectiv furnizarea unor informaţii obiective 
și pertinente asupra unor aspecte majore ale vieţii, prin care să li se 
faciliteze tinerilor luarea unor decizii corecte, în deplină cunoștinţă 
de cauză.

Valoarea ei derivă din faptul că în plus faţă de caracterul preventiv 
al explicaţiilor și exemplelor prezentate, încearcă să consacre anumite 
principii în mintea tinerilor, formându-le un mod de gândire de o 
înaltă ţinută morală, care este esenţial pentru succesul în viaţă.

           
      Marius Stroia
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În loc de salut, o adresare tinerelor adolescente

Din tainele nepătrunse ale  adolescenţei  
 Am fost ca tine. Nu e mult de-atunci!

Vei f i ca mine. Nu peste mult timp!
        
Era parcă ieri. Sau… știu eu? Parcă n-au trecut decât câteva „ore” 

de când întrebările tale îmi frământau și mie mintea. Mă însoţeau 
la culcare și la sculare. Mă străfulgerau cu misterele lor în singură-
tate, în colectivitate, în faţa celor de vârsta mea sau în faţa celor mai 
mari decât mine. Dar nimeni nu-mi putea pătrundea tainele ascunse 
cu grijă în acei ani de visare. Nu lăsam să iasă de acolo ceea ce mă 
temeam că ar fi de „condamnat”.  

Gândurile apărute așa peste noapte, gânduri pe care nu le știa 
nimeni, le tăinuiam cu grijă în fișierele ascunse ale inimii mele. 

Şi totuși, nu rămâneau uitate. 
Ieșeau singure de acolo când voiai 
și când nu voiai. Nu ţineau cont 
nici de securizare, nici de paro-
le secrete. Oricum, bine că n-am 
uitat, măcar să le închid semnalul 
sonor. Le selectam cu mare grijă 
opţiunea „silenţios”, ca nimeni să 
nu știe când mă apelează și aștep-
tam în taină să descopăr cândva 
răspunsul. Unde-l puteam găsi 
fără ca cineva să mă privească plin 
de suspiciuni? Unde puteam fugi 
de privirile pătrunzătoare ale ce-
lor ce-ar fi putut fi surprinși de 
naivitatea mea? Cine-mi putea 
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În loc de salut, o adresare tinerilor adolescenţi

Pentru o călătorie reuşită
         

Jxcgtu dws lşicw2djuga 
skjlja slşi qwdf  wqhjg(!!?)

Poţi descifra mesajul de mai sus? 
Nuuu…? Vrei să ţi-l descifrez eu? 
Aș face-o, dar… nu pot. Cam așa 
pot exemplifica, într-un mod par-
ticular, multitudinea de întrebări 
care așteaptă răspuns în mintea 
adolescentului ce călătorește din 
ţara liniștită și fără griji a copilăriei 
către ţara plină de responsabilităţi 
a vieţii de adult. 

În veacurile trecute cantitatea 
și viteza de transmitere a infor-
maţiilor erau reduse. Posibilităţile 
de comunicare și deplasare scăzu-
te determinau un număr limitat 
de întrebări pe care și le puneau tinerii, iar răspunsurile veneau în 
mod natural odată cu înaintarea în vârstă, ca urmare a imitării ce-
lor mari și a societăţii din imediata apropiere. Întrebările ce nu-și 
aflau răspunsul erau atunci pur și simplu eliminate din memorie 
sau așezate într-un compartiment de arhivare ce poate nu mai era 
accesat niciodată.  

În vremea noastră, sub bombardamentul informaţional conti-
nuu, tinerii care nu sunt ancoraţi și ghidaţi de principii ferme, care 
nu sunt educaţi să deosebească binele de rău sunt în mare peri-
col să naufragieze în viaţă. Deși trăim în epoca diversităţii, în care  
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Preţuieşte clipa
     „Ieri este istorie, mâine este mister;  

azi este un dar de la Dumnezeu!” 

Uneori mamele ard de 
nerăbdare să-și vadă co-
piii mai mari decât vârsta 
pe care o au deja, dar când 
aceștia cresc și devin ado-
lescenţi greu de stăpânit, 
deplâng timpul pierdut, re-
gretă că fiul sau fiica lor nu 
mai sunt copiii supuși de 
altă dată. 

Din dorinţa de a avea o 
domnișoară în locul unei 
fetiţe zglobii, mamele, în 
general, își împodobesc 
odraslele cu haine și încălţă-
minte care să le maturizeze 
mult mai devreme. Fuste strâmte, rochii lungi și cochete înfășoară 
trupul încă de copil al fetiţei de numai 12-13 ani. Codiţele nu mai 
sunt la modă, așa că părul este filat, tapat sau (dacă fetiţa are părul 
puţin ondulat) este îndreptat cu placa de întins pentru că, de obicei, 
nimeni nu este mulţumit așa cum este, ci fiecare își dorește să fie 
altfel. Se alege încălţăminte cu tocuri pentru ca să fie mai elegantă, 
să pară o adevărată domnișoară, mai ales atunci când se prezintă 
într-un cadru festiv. Evident, toate acestea nu se prea potrivesc cu 
vârsta, dar părinţii le sorb din privire pe fetiţele devenite domni-
șoare peste noapte.

Ca să nu rămână mai prejos, băieţii încearcă și ei ceva schimbări 
în ţinută, coafură și purtare. Se întrec în aptitudini de cucerire a fe-
telor și numără cu mândrie mesajele și bip-urile primite de la fete. 
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Despre băieţi
„Fiii noştri sunt ca nişte odrasle,  

care cresc în tinereţea lor.”  (Psalmii 144:12)

La băieţi, pubertatea apare la vâr-
sta de aproximativ 14 ani. Apar pri-
mele firicele de păr pe bărbie, vocea 
se îngroașă și pieptul se lărgește. Apar 
primele caractere sexuale secundare. 
Ei se mândresc cu braţele lor mus-
culoase, dar nu sunt încă pregătiţi 
să-și suprasolicite puterea fizică în 
această perioadă de creștere rapidă. 
Frecvent constată, însă, că este greu 
să se adapteze, în ritmul în care și-ar 
dori, la dezvoltarea reală a corpului. 
Atunci când vor să „se arate grozavi” 
pot fi neîndemânatici, neciopliţi sau 
stângaci și devin ridicoli în faţa fete-
lor de vârsta lor, care sunt mai dez-

voltate din punct de vedere fizic. Alteori, apreciind greșit distanţele 
în legătură cu dimensiunile corpului lor, sfârșesc în accidente. 

Tendinţa de a vorbi despre fete apare la această vârstă. Ei au 
o judecată imatură și o dragoste necoaptă. Curiozitatea îi condu-
ce să se lase stăpâniţi de pasiuni băieţești, care îl dezonorează pe 
Dumnezeu. Este foarte important ca părinţii să se preocupe de 
a direcţiona spre subiecte măreţe, spre ţinte înalte și spre idealuri  
nobile minţile lor ce se dezvoltă atât de rapid. A cădea pradă atrac-
ţiei fizice este cea mai înșelătoare și degradatoare vrăjitorie. 

Părinţii trebuie să-și ia suficient timp pentru a se ocupa de  
acești tineri în devenire. Ei trebuie să-i supravegheze îndeaproape și, 
pentru satisfacerea curiozităţii lor, trebuie să le îndrepte atenţia spre  
lucruri reale, adevărate. Studierea unui atlas de anatomie este mai 
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Direct vouă, fetelor
     Celor tineri le este foarte greu să-şi în-

chipuie că părinţii lor au fost şi ei odată tineri. 
Aceasta se întâmplă din acelaşi motiv pentru 

care le este greu să creadă că ei înşişi  
vor îmbătrâni vreodată.

Nu mai ești fetiţa zglobie și jucăușă care sărea de gâtul tatălui 
când se întorcea de la muncă. Nu mai aștepţi nici ca mama să-ţi 
șteargă lacrimile când cel mai mic necaz îţi întunecă bucuria. Ești 
o adevărată domnișoară. Ai devenit „un stâlp frumos, care face po-
doaba caselor împărătești” (Psalmii 144:12). De aceea este nevoie să 
cunoști cum trebuie să te porţi, să înveţi ceea ce n-ai învăţat încă, 
să descoperi ceea ce n-a putut descoperi copilăria. Ești o persoană 
importantă în familia ta, în biserică și în societate. Fii sigură că cei 
ce urmăresc dezvoltarea ta cu cel mai mare interes se mândresc cu 
tine, chiar dacă nu ţi-o spun direct. De fapt nu cei care te flatează 
sunt cei ce îţi vor binele cu sinceritate. 

S-ar putea ca bunica să-ţi spună: „Pe vremea mea nu era aşa!” Nu 
te supăra pe ea. Te iubește cu adevărat. A fost și ea fetiţă ca tine, 
a fost tânără ca tine și, de aceea, amintirile îi revin în minte. N-o 
dispreţui chiar dacă mustrarea ei ţi se pare nebinevenită. Are multă 
experienţă de care poţi beneficia. Așază-te lângă ea și întreab-o: 
„Bunico, cum era pe vremea ta? Aveai şi tu prietene? Cum s-a dovedit 
prietenia voastră peste ani? Cum vă petreceaţi timpul? Ce sfaturi îţi 
dădeau părinţii şi bunicii tăi? Cum priveai viaţa înainte? Te gândeai 
la necazurile pe care aveai să le întâmpini sau vedeai doar pajişti verzi 
în viaţă?” Vei descoperi o mulţime de comori în experienţa vieţii ei. 
Chiar și ea te va înţelege mai bine. Își va aminti că a avut aceleași 
năzuinţe, aceleași speranţe și că a visat aceleași „palate de cleștar” ca 
și tine. Poate doar lipsurile și sărăcia au făcut-o să fie mai reţinută 
în visare. Dar, de-a lungul anilor, impactul cu realitatea a făcut-o să 
câștige noi experienţe. 
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Când dragostea bate la uşă
 „Dragostea este ceea ce-i face pe doi 

să stea unul lângă altul atunci când este 
suficient loc.” 

 Atunci când tinerii simt că i-a învăluit „dragostea” de  
sexul opus, pot fi impulsionaţi doar de o stare emoţională trecă-
toare. Dacă se întâmplă ca o persoană de sex opus să se poarte cu 
amabilitate, boboceii în adolescenţă trag imediat concluzia că acea 
persoană îi iubește și dau frâu liber imaginaţiei. Unele persoane 
sunt pline de farmec și este greu să nu simţi dragoste pentru ele, 
dar înfrânarea este una din roadele Duhului. Ajutaţi de puterea 
divină, tinerii care reușesc să rămână stăpâni pe ei își vor păstra 
viaţa curată și vor fi scutiţi de multe lacrimi, decepţii și umiliri. 

Tinerii sunt foarte impresionabili și devin prea repede senti-
mentali. Dacă ei permit lui Dumnezeu să le pregătească calea și 
să-L lase pe El să aleagă pentru ei, vor fi scutiţi de multe neplăceri. 
Dar graba tinerilor îi duce deseori în încurcături, iar Dumnezeu 
trebuie să intervină pentru a-i scoate din ele. Ţineţi-vă sentimente-
le în frâu atâta timp cât nu sunteţi siguri de voinţa lui Dumnezeu. 
Fiţi principiali. Nu săriţi mai multe trepte deodată pe scara vieţii. 
Alegeţi voi să urmaţi pe calea trasată de Dumnezeu sau căutaţi 
să-L trageţi pe Dumnezeu după voi pe căi lăturalnice? Probabilita-
tea de a ajunge în același loc este prea mică. 

O decepţie riscă să aducă multă amărăciune și un sentiment de 
inferioritate. Aceasta vă poate compromite fericirea întregii vieţi. 
Evitaţi-o! Faceţi din Dumnezeu călăuza voastră. Nu veţi regreta 
niciodată. 
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Ce nu este dragostea?
  „Dragostea începe după ce  

îndrăgostirea a trecut.” 

 Concluzionând complexitatea noţiunii despre dragoste, apos-
tolul Pavel pune o limită de înţelegere între gândirea copilăreas-
că și cea matură. Gustată de majoritatea copiilor în familiile lor, 
dragostea este totuși interpretată la adolescenţă ca fiind o dorinţă 
puternică ce trebuie satisfăcută urgent. 

- Fata noastră trebuie să se căsătorească cât mai repede. Am  
făcut deja planurile pentru nuntă – a spus o mamă pastorului ce se afla  
întâmplător într-o scurtă vizită în familia lor. 

- De ce consideraţi că e urgent ca f iica dumneavoastră să se căsăto-
rească? – o întrebă el.

- Pentru că fata noastră nu mai poate aştepta. Îl iubeşte atât de mult 
pe prietenul ei, încât nu mai poate dormi, nu poate mânca, nu poate face 
nimic altceva decât să se gândească la el. 

La presiunea tinerilor şi insistenţa părinţilor, căsătoria a avut loc în 
timp record de când apăruse acel sentiment irezistibil, dar „dragostea” 
lor a dispărut la fel de repede după cum apăruse, iar părinţii au ajuns 
curând la concluzia că tinerii nu mai pot convieţui din aceeaşi cauză 
sentimentală ce motivase încheierea legământului căsătoriei. 

Se vorbește mult despre dragostea la prima vedere, dar este întotdeauna  
bine să mai aruncăm și o a doua privire. Atunci când doi tineri 
simt unul pentru altul o atracţie irezistibilă se trage concluzia că ei 
se iubesc. În realitate însă, dragostea nu este un sentiment care să 
ignore raţiunea. „Poate că iubiţi, dar nu iubiţi orbește... Adevărata 
iubire trece cu vederea greșelile; dragostea [oarbă] nu le discerne, 
însă.” (E.G.White) 
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De la dragostea teoretică  
la cea practică 

 „Dragostea pe care o dăruim mai departe 
este singura pe care o păstrăm pentru noi.” 

(Elbert Green Hubbard – f ilosof american)

Dragostea adevărată nu vine așa de-odată. Dragostea adevăra-
tă trebuie zidită piatră pe piatră. Trebuie învăţată. Aceasta este o  
lucrare de o viaţă întreagă. 

Dragostea de tip „eros”, acea dragoste romantică, pasională,  
sentimentală, este un sentiment frumos, dar mult prea schimbă-
tor, cunoscut ca fiind deseori doar o  pasiune „oarbă”. Ea cuprinde  
dorul de a te uni cu fiinţa iubită, dorinţa de a o poseda. Acesta este 
un sentiment plin de emoţie, fără de care prietenia dintre o pere-
che de tineri nu are farmec. Ea este însă lipsită de valoare dacă nu  
devine partea încântătoare a cuplului și după mulţi ani de la înche-
ierea legământului de căsătorie. De aceea, dragostea adevărată nu se  
limitează doar la emoţie și atât, ci înglobează o acţiune naturală și 
sentiment de apartenenţă reciprocă. 

Adevărata dragoste nu precede niciodată conjuncţiile „dacă” și 
„pentru că”. Ea nu pune condiţii. Şi totuși, întâlnim pretutindeni 
oameni al căror sentiment atribuit „dragostei” este condiţionat de 
o motivaţie aparte. Când este vorba de căsătorie, dragostea îm-
bracă straie materiale, financiare, sociale sau un alt echipament de  
protecţie.

Îl chema Ion şi avea o mică afacere ce gravita în jurul unui strung 
de tâmplărie. Pe ea o chema Gherghina şi avea o maşină de tricotat - o 
bună meserie în jurul anilor 1970. El i-a propus căsătoria pentru că 
părea de dorit tovărăşia unei tricoteze într-o perioadă când tricota-
jele erau la modă. Ea a acceptat imediat pentru că obiectele artizanale  
lucrate la strung erau valoroase şi sugerau o afacere profitabilă. Şi aşa a 
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Când? Cum?
Toate lucrurile au timpul lor, 

dacă ştim cum să le plasăm. 

„Când aş putea avea şi eu o prietenă, bunico?” a întrebat Marinel, un bă-
iat de 18 ani, pe bunica lui, pentru că nu avea o mamă cu care să discute. 

Deși extrem de rar, chiar și în  
secolul XXI există totuși tineri care-și 
pun această întrebare nu pentru că nu 
sunt capabili să pornească singuri pe 
un drum la care visează de mult timp, 
ci pentru că nu vor să treacă printr-o 
experienţă tristă. Astfel de tineri sunt 
fie dintre cei ce au gustat în propria 
familie amărăciunea eșecului unui pas 
greșit făcut cândva de părinţi, fie din-
tre cei ce au fost gata să primească în-
văţăturile celor cu experienţă și să le 
înţeleagă însemnătatea.  

Deși cei mai mulţi nu consideră că 
au nevoie de sfat, există tineri ce se tem 
să nu dea greș și doresc să știe când 
sunt deja pregătiţi să ceară prietenia 
unei fete sau să accepte prietenia unui 
băiat. Pentru aceștia am adunat câteva 
sfaturi. Înainte de a începe o poveste 
de dragoste, tinerii trebuie să se veri-
fice pe ei înșiși ca să se asigure că sunt 
pregătiţi din punct de vedere spiritual, 
fizic, emoţional, material, relaţional și 
intelectual pentru noul pas în viaţă.  
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Şi eu… cu cine să mă căsătoresc?
„Stăpânul meu m-a pus să jur, şi a zis: 

Să nu iei f iului meu o nevastă dintre fetele 
Canaaniţilor.” (Geneza 24:36)

          

Plănuind să se căsătorească, un tânăr se ruga: „Doamne, am cunos-
cut o fată pe care o plac foarte mult. Eu vreau să fac voia Ta, doresc să mă  
căsătoresc cu o fată după voia Ta, dar ştii… Doamne, eu pe asta o vreau.”   

Chiar dacă se dovedesc mai diplomaţi, tinerii încearcă uneori să 
ajusteze principiile divine după dorinţa inimii lor. Ei au vise frumoa-
se, dorinţe irezistibile și caută, parcă, să-L convingă și pe Dumnezeu 
că alegerea lor s-ar putea transforma într-o binecuvântare, chiar dacă 
iniţial ignoră, cel puţin parţial, principiul biblic, principiul bisericii și 
în definitiv principiul lui Dumnezeu. Cei mai mulţi dintre ei cad în 
faţa „slăbiciunilor” personale atunci 
când motivează emoţional încălca-
rea regulilor biblice. 

Forma sau culoarea ochilor, 
părul, talia sau chiar îmbrăcămin-
tea pot fi atracţii irezistibile pen-
tru un băiat mai puţin principial. 
Dar și fetelor le plac băieţii „bine 
făcuţi”. Şi ele sunt atrase de vreu-
nul din aspecte fizice evidenţiate. 
Şi ei și ele pot fi, însă, amăgiţi și 
nu ne trebuie prea mult să privim 
ca să observăm în jurul nostru nu 
doar soţii nefericite, ci și bărbaţi 
de valoare dispreţuiţi sau chiar 
părăsiţi de soţiile nemulţumite. 



270

Concepţia şi sarcina
                                                                      

„Naşterea îşi are vremea ei…”  
(Eclesiastul 3:2)

Organele genitale interne au ca 
element de bază organele în care se 
formează gameţii (ovulul și sper-
matozoidul), care prin unire vor da 
naștere zigotului (celula care prin 
multiplicare rapidă va deveni o 
nouă fiinţă umană).  

La femeie, ovarul este organul 
unde se formează ovocitele, care 
se maturizează pe rând și sunt eli-
minate din foliculul ovarian care 
se rupe în cavitatea peritoneală, 
de unde sunt preluate de trompele 
uterine și sunt transportate în uter. 
De aici sunt eliminate în timpul 
menstruaţiei, dacă nu au fost fe-
cundate.

Această eliberare a ovocitelor se realizează periodic, în general 
în intervalul de 21-28 sau 30 zile, perioadă care se repetă regulat, 
generând așa numitul ciclu menstrual care este socotit de la pri-
ma zi a menstruaţiei până la prima zi a menstruaţiei următoare. 
Ovulaţia (eliberarea ovocitelor) are loc între a 12-a și a 14-a zi a 
ciclului menstrual la o persoană cu un ciclu cu durata de 28 de zile 
(în general are loc cu aproximativ 14 zile înaintea începerii ciclului 
menstrual următor). Ovulul matur este eliminat din ovar, captat 
apoi de prelungirile tubei uterine și transportat prin mișcările cili-
lor mucoasei tubare către uter.
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Boli transmisibile sexual – BTS
„Dacă vei asculta cu luare aminte glasul  

Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este 
bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui 

şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu 
nici una din bolile cu care am lovit pe Egipteni; căci 

Eu sunt Domnul, care te vindecă.” (Exodul 15:26)
 
Bolile transmisibile sexual (BTS) sunt boli venerice transmisi-

bile de la o persoană bolnavă la una sănătoasă pe cale genitală, prin 
contact sexual. Ele sunt boli grave și se transmit cu ușurinţă mai 
ales atunci când oamenii nu ţin cont de regulile și poruncile pe 
care Dumnezeu le-a lăsat omenirii. Multe dintre ele se transmit nu 
numai de la un partener la altul, ci și urmașilor lor. În acest caz se 
pare că pedeapsa lui Dumnezeu se face simţită „până la al doilea și 
al treilea neam”, chiar dacă vina pentru călcarea legii lui Dumnezeu 
nu aparţine copiilor. 

Medicina se luptă de secole cu aceste boli de temut și cu multă 
trudă și investiţii enorme abia reușește să descopere leacul pentru 
prelungirea vieţii sau vindecarea uneia dintre ele, că și apare alta mai 
gravă decât cea de care omenirea speră să fi scăpat deja. Dumnezeu 
făgăduiește, însă, poporului Său, cu condiţia ascultării, ocrotirea faţă 
de aceste boli care îngrozesc lumea. Regulile de aur ale Bibliei sunt 
cele mai bune măsuri de protecţie pentru copiii lui Dumnezeu.

„Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului 
tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de po-
runcile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu nici una 
din bolile cu care am lovit pe Egipteni; căci Eu sunt Domnul, care 
te vindecă.” (Exodul 15:26). 

„Nu trebuie să te temi nici…. de ciuma care umblă în întuneric, 
nici de molima care bântuie ziua-n amiaza mare.” (Psalmii 91:6) 

Există boli transmisibile sexual majore și boli transmisibile  
sexual minore. 
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„Am făcut-o şi pe-asta!” 
 

 „Este nevoie de doi pentru a face o  
căsnicie să f ie un succes, şi doar de unul pentru a 

o transforma într-un eşec.” (Herbert Samuel)

Nunta a fost mică. Câţiva prieteni, câteva rude apropiate, câţiva 
vecini, pastorul şi mirii. Totuşi…. Pregătirile au fost stresante, mai ales 
pentru mire care a trebuit să cuprindă toate detaliile, căci rude prea 
apropiate care să-l ajute nu avea. Mireasa părea stânjenită, retrasă, se 
simţea străină, poate şi pentru că mirele era prins în tot felul de acţiuni. 
În f inal, totul a decurs bine, ceremonia s-a terminat, masa a fost servită, 
f iecare a lăsat un dar noii familii, căci aşa se obişnuia în anii aceia de 
demult, apoi le-au urat de bine şi au plecat la casele lor. Închizând uşa 
după ultimii oaspeţi ce i-au părăsit casa, mirele se „prăbuşi” extenuat pe 
un scaun.

„Aşaaa...”, oftă el din adâncul sufletului. „Am făcut-o şi pe-asta!”
 Trebuie să vă mai spun ce-a simţit sau cum a reacţionat atunci  

tânăra mireasă?[!!!?]

Povestirea de mai sus nu este însă un caz izolat. 

Pentru că îşi exprima nemulţumirea că la scurt timp după nuntă 
mirele nu-i mai dădea atenţie ca mai înainte, ci-şi petrecea timpul liber 
citind ziarul, o soţie tânără a  primit explicaţia: „Când vrei să prinzi 
un tren, i-a spus el, alergi din greu, dar după ce l-ai prins te aşezi şi 
citeşti ziarul!” Şi soţul a continuat să-şi citească ziarul.  

Mai practici de altfel, bărbaţii se adaptează repede la nevoile 
și problemele materiale, profesionale sau de altă natură, iar soţiile, 
mai sentimentale, constată că nu li se mai acordă atenţie ca în pe-
rioada curtării, sunt neglijate și nimănui nu-i pasă de nevoile lor 
sentimentale. Chipul cel vesel și fermecător devine dintr-o dată ne-
satisfăcut, căci se trezește căsătorită cu un bărbat insensibil faţă de 
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De fapt... ce aşteptăm de la căsnicie?
                

  „Căsnicia este un permanent test  
al caracterului.”

Nunta a fost frumoasă, mireasa fermecătoare, mirele fericit. 
Dar... după? Rămâne același entuziasm între cei doi? Ce se în-
tâmplă dacă „visul” nu corespunde realităţii? Viaţa reală își asumă  
misiunea de a spulbera visele și ne trezim în faţa adevărului:  
pereche ideală nu există.

După ce luna de miere s-a consumat partenerii se confruntă cu  
imperfecţiunile și egoismul celuilalt (ce-i drept fiecare în măsură 
diferită: unii mai mult, alţii mai puţin). Îndrăgostiţii credeau că se 
cunosc unul pe altul, dar în majoritatea cazurilor cunoașterea este 
superficială, lipsită de maturitate și cei doi se unesc în căsătorie fără 
să se cunoască într-adevăr. Abia după ce îndrăgostirea a mai trecut 
știi ce-ţi dorești de fapt de la viaţă, dar cum aceasta se întâmplă de 
obicei după ce legământul căsătoriei este deja încheiat, multe cu-
pluri dezamăgite se și gândesc la despărţire. Există însă soţi care au 
străbătut un drum lung, au trecut prin perioade grele, dar au reușit 
să ajungă la stabilitate relaţională, să se iubească cu aceeași ardoare 
ca la început și să reprezinte un bun exemplu pentru alţii. De aceea, 
înainte de a-ţi hrăni dezamăgirea, întreabă-te:  Ce trebuie să fac 
pentru ca familia mea să fie fericită, pentru ca, de fapt, eu să fiu 
fericit(ă)? 

Defectele... oh, cum de nu le-ai cunoscut? Ba da, ţi-au vorbit mulţi 
despre ele, dar n-ai crezut c-o să fie chiar așa!  Ai crezut că poţi trece 
peste orice.

 Dacă ești dezamăgit(ă), examinează motivele unui eșec în căs-
nicie. Dacă ești în continuare fericit(ă), folosește informaţiile din 
acest capitol pentru a întreţine focul dragostei în familia ta!

Deși nimeni n-a pășit în viaţa de căsnicie cu gândul că se va 
nenoroci, există mult prea mulţi bărbaţi și femei ce întâmpină sur-
prize extrem de neplăcute la scurt timp după nuntă. Şi unii și alţii 


