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CAnd cw doi deviln u.tta
isculia noastri va fi dedicatd cisdtorier
qi relafiilor interpersonale. Aceste intrebdri stAmesc un interes sporit peste tot.
Am fost creali numai pentru a ne afla in comuniune cu Dumnezeu gi, intru Dumnezeu, unii cu alfii'

insd nevoinfa raporturilor interumane este
lucrarea cea mai dificild dintre toate. $i e una care
ni se dd impreund cu multe greutdli. In aceastS'
sfer5. avem un haos. Pe oricine aq intAlni, oriunde
aq merge, toli se plAng de faptul cd au probleme
in raporturile interumane. Fie cd trdiesc anumite
relalii care dau greq; fie nu au nicio tangenld cu
ceilalli oameni; fie au incercat deja de mai multe ori sX lege vreo relalie cu cineva, dar toful s-a
ndrui! fie in calitate de pdrinli nu pot sd o scoatd
la capdt cu copiii, ori copiii nu pot sd trdiascd in
bund inlelegere cu pdrin!ii'.. Ce se intAmpld?
inainte de toate, nenorocirea noastrd comund este totala neorAnduiald duhovniceascd
qi sufleteascd. insd majoritatea dintre noi nu inpoate sd
lelegem acest lucru. Credem cd cineva
i"pir" totul in locul nostru 9i cu toate puterile
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ciutdm un asemenea om. Acea unicd persoana
care va rePara totul existd intr-adevdr' Dar nu
suntem noi gi nici omul Pe care l-am inventat
gi pe care incercdm sd-l gisim, In dorinla de a
pune stdpAnire pe el. Este Cel ce ne caut6' Este
bomnul. in virtutea relaliilor pe care le avem cu
El se formeazl. ortce alt6 relafie. Dacd nu avem
o legdturd adeviratd, vie qi trainicd cu Dumne,"rr, t., avem via!6. Totodatd, Domnul nu este o
idee oarecare, El nu este o teorie, nici o alcituire
a minfii. Dumnezeu este Persoand. Dar majoritatea dintre noi nu L-am intAlnit niciodatd'
Mh mdhnesc de fiecare datd cAnd cineva
vorbeqte despre Dumnezeu ca despre o idee oarecare. De ce? Fiindc6, atunci cAnd aud aqa ceva/
injeleg cd acegti oameni nu il cunosc Pe Dumnezeu. Ei nu gtiu Cine este Dumnezeu.
in urmh cu cAfiva ani, o tAndrd mi-a spus:
Botezul.
- Aq vrea sd Primesc
te povdluim in credin!6,
- Bine. Trebuie sd ca
unul dintre enoriagii
i-am rdspuns. Trebuie
nogtri sd se ocupe de tine, sd te invefe.
Ea mi-ardspo* cu nigte cuvinte pline de tAlc:
Iisus Hristos qi vreau sh
- Am auzTtdespre
fiu cu El. Vreau sd md botez ca sd mi impirt6qesc cu Trupul gi SAngele lui Hristos. Vreau ca
Ele sd fie in mine. Cdci acum, cdnd qtiu Cine este
El, nu pot trhi fdrd El.
Dupe nici o sdptf,mAnd ambotezat-o' Aceastd fatd i ascultat toate indrumdrile necesare in-
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tru ale credinlei rrrai tdrziu, cdci deja il cunoqtea
pe Domnul. Dar noi? Oare il cunoaqtem la fel ca
ea? ,,insetez dupd,El", exact aga ar trebui sd ne
descriem relalia cu Dumnezeu.
Cdsdtoria este lucrul despre care fiecare dintre cei prezenf. qtie mdcar ceva. Intr-adevdr, cu
tofii qtim cAte ceva despre relafii - rele sau bune.
insd datoritd cdrui fapt relaliile devin bune? Sau
din ce cauzh. se stricd?
Cdsdtoria este o mare Tain5. Uneori in viald
se intAmpld urmdtorul lucru: se intdlnesc doi oameni despre care nicidecum nu se poate spune
cX s-ar putea imprieteni. in conditii obiqnuite, ei
s-ar distruge unul pe alful, s-ar sfdqia, s-ar nimici. Dar sunt gata sd facd tot posibilul pentru a
se iubi qi chiar reu$esc. De ce? Fiindcd lucrul cel
mai important intr-o relalie este jertfirea sinelui
de dragul celuilalt.
Trebuie sd spunem cd ln tinerele suntem
nesdbuifi. CAnd suntem tineri, qtim doar sd primim. Nu infelegem ce inseamnd a ddrui. Cdnd
suntem tineri, ddruim numai pentru a primi
ceva in schimb. Ddruim nu pentru cd am iubi, ci
deoarece ndddjduim sd obfinem ceva.
Haidefi sE, analizdm ce face ca relafiile dintre
oameni sI fie reuqite qi ce nu. Cineva m-a intrebat:
- Spunefi-mi direct qi limpede ce kebuie sd
fac. Nu am nevoie de cugetdri teoretice. lmi trebuie ceva ce ag putea pune in practicd. Ce sd fac
pentru ca relatia sd fie reuqitd?
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Haidefi sd vedem care este baza iltttrror relafiilor umane. Din nou vorbim despre Dumnezeu. Scriptura spune ce putem iubi fiindcd Dumnezeu ne-a iubit pe noil. Existdm numai pentru cd
El ne-a iubit. Insd atunci cAnd nu intelegem ce
inseamnd a iubi, aceastd afirmafie nu are niciun
sens. De ce? Pentru cd majoritatea dintre noi credem cd a iubi inseamnd a dori ceva cu infocare,
ch iubirea este o dorinfd arzdtoare. Sau cd iubirea este atunci cAnd punem stdpAnire pe cineva
sau depindem de cineva, avem nevoie de cineva.
Insi toate acestea nu sunt iubire.
Domnul spune cd mai presus de orice trebuie sd-L iubim pe Dumnezeu2. Penku a-L iubi pe

Dumnezeu, trebuie sd ne ddruim in intregime.
Apoi, trebuie s6-1 iubim pe aproapele ca pe noi
ingine3, chiar mai mult decAt atAt.
Noi nu prea facem fald acestei porunci. Astdzi, cu pulin timp inainte de inceputul conferin!ei, am fost intrebat cum putem ajuta un copil sd
faci tot ceea ce trebuie.
- Trebuie sh neqi mugcdm limba, am rdspuns.
Sd inchidem gura
sd deschidem inima. Atunci
vd vefi mAntui gi voi, gi copilul.
Nu rar se intAmpld sd distrugem relafia prin
faptul cd o incepem urmdrind un scop personal.
Vreau ceva qi cu asta, basta.
1

P arafrazare la I loan 4, 10.
Yezi Matei 22,37-38.
3
Vezi Matei22,39.
2

CAnd cei doi devin una

15

Deseori mi se intAmpld sd aud intrebarea:
,,Pdrinte, cum sd-mi gdsesc un sol ideal?", la
care rdspund: ,,Trebuie sd devii o femeie ideald'"
Sunt contrazis:,,Este imposibil!" ,in acest caz,
solul ideal este, de asemenea, imposibil de gdsit", conchid eu.
Doi oameni care se iubesc cu adevirat vor
contribui la desdvArgirea reciprocd. Dar dragostea este imposibild fdrd. jertfire de sine.
Dumnezeu il iubeqte pe fiecare cu iubire desdvdrqit5. Nu existh vreo greqeald pentru care El
ar inceta sd ne mai iubeascd. Niciuna! Nu qtiu
cum de reuqim sd uitdm aceastd revelafie. Cu
toate acestea, majoritatea oamenilor cu care stau
de vorbd sunt convinqi cI Dumnezeu este un fel
de monstru ingrozitor, Care abia aqteaptd sd ne
bage in iad gi mereu ne pedepseqte pentru rdutatea noastr6. Nu este adevdratl El ne iubeqte. El ne
iubegte independent de ceea ce facem noi. El ne
iubeqte atAt de tare, cum nu ne poate iubi lumea
intreagd. $i - atenfie, este important! - ne iubegte
mai mult decAt ne iubim chiar noi. Ni se pare ceva
imposibil, fiindcd suntem obsedafi de sinele nostru. Permanent ne gAndim la noi ingine, incercdm
sd tragem foloase, sd primim. Dar Dumnezeu are
grije de noi mai mult decAt o facem chiar noi.
Aqadar, iubirea este grija de ce15la1t. AtAta
timp insd cAt suntem entuziasmali de propria
persoand, nu putem avea grijd de altcineva. Nu
putem sd-l iubim pe celSlalt dacd suntem pre-

