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Familia, gcoali a iubirii

O familie se nagte din sentimentul de dragoste dintre
doul persoane, care devin soE si sogie. Pe aceasti iubire se

intemeiazi aceasti institutie. Izvorul acestei iubiri este dra-

gostea pirinteasci si dragostea copiilor fagi de plrinti, pre-

cum ;i iubirea reciproci dintre membrii familiei. Iubirea
inseamni consimgimintul de a se jert6 mereu pentru o

anumiti persoani, de a o ocroti, de a se bucura de reugitele

ei ca si cum aceste reusite ne-ar apartine noui., de a se in-
trista de necazurile ei, ca gi cum aceste necazuri ar fi ale

noastre. irrtr-o familie, omul este nevoit si imparti impre-

uni" cu celilalt membru necazul ;i bucuria acestuia. irrtr-o
cisi.torie, necazurile ;i bucuriile deyin comune. Na;terea

unui copil, boda lui gi uneori chiar si moartea lui - toa-

te acestea ii unesc pe sogi, le sporesc ;i le adincesc si mai
mult dragostea.

in casatorie si in drasoste. omul transferi centrul inte-
reselor proprii, 

"l 
concepgiilor sale despre lume in alti per-

soani., se debaraseaz6, de propriul egoism si egocentrism,

se adAncegte in viagi: intr-o oarecare misurl, el incepe si
','ada lumea;i din perspectiva celuilalt. Dragostea, pe care

::oi o primim din partea sotului si a copiilor, ne oferi pli-
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nitatea vietii, ne face mai bogaEi sufeteste gi mai ingelepgi.

Dragostea penrru sog ;i copii este putin diferiti decit cea

faEi de dte persoane care, datoriti persoanelor iubite, de-
vin mai apropiate noui.

Cilugiria este recomandata acelora care sunr bogali
in iubire, pe cind un om simplu invagi. si iubeasci nu-
mai in cadrul familiei. O tiniri dorea si se cilugireasci,
dar staretul a sfttuit-o: ,,Tu nu ;tii si. iubqti, mai bine
cisitoregte-te." Luind decizia de a ne cisitori, trebuie
si fim pregitiEi pentru nevoinEa iubirii. De reguli, omul
iubeste nu pe acea persoanl care il iube;te, ci pe cea de ca-
re se ingrije;te. Grija penffu cineva miregte qi mai mult
dragostea pentru persoana respectivi. Dragostea din fami-
lie cregte in grija reciproci. Capacitigile;i posibilitigile di-
ferite ale membrilor unei familii, potrivirea psihologici gi

fiziologici dintre sot gi sotie creeazi.necesitarea acuti a iu-
birii lor reciproce.

Iubirea dintre soti esre un sistem complicat, dar bogat
in sentimente, relatii ;i trliri. Dupi Apostolul pavel, omul
este format din trup, suflet si duh (/ TZs. 5,23). Legdrura
profundi a acesror trei pirli ale firii omene;ri cu altele
se rcalizeazd. numai intr-o cisitorie cre;tina, care confera
relagiilor dintre sot si sotie un caracrer aparre, incompa-
rabil cu alte relatii ce se stabilesc inrre oameni. Apostolul
Pavel le compari cu relatia dintre Hristos ;i Biserici (v.

Efes. 5, 23-14) . Relagiile cu un prieten pot avea un caracter
duhovnicesc, sufleresc sau de afacere, pe cind cu un des-
frinat sau o desfrXnati, numai rupesc. Existl oare relatii
duhovnicesti intre oamenii care resping existenra duhului
gi a sufletului, mai ales daci ei afirmi ci omul esre creat
exclusiv din trup? Existi, deoarece duhul existi indiferent
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dac5. acceptim existenga lui sau nu, doar ci aceste relagii nu

vor putea fi numite desivir;ite, congtiente, iar uneori sunt

considerate chiar imorale. RelaEiile crettine dintre sogi se

impart in trei categorii: trupegti, sufete;ti gi duhovnice;ti,

fapt care le face neincetate gi indisolubile. ,,Va lisa omul

pe tatal siu ;i pe mama sa ;i se va uni cu femeia sa ;i vor

fi amindoi un trup" (Fac. 2,24; v. Mt. 19, 5).,,Ce a im-

preunat Dumnezeu, omul si nu despartil' (Mt. 19, 6). Iar

Apostolul Pavel scria: ,,Birbatilor, iubigi pe femeile voas-

tre, dupi cum ;i Hristos a iubit Biserica..." ;i spune mai

departe: ,fqadar, birbagii sunt datori si-;i iubeasci femei-

le ca pe insqi trupurile lor. Cel ce-gi iubegte femeia pe sine

se iubqte. C5.ci nimeni vreodati nu;i-a urit trupul siu, ci

fiecare il hrine;te gi il incilzegte..." (Efes. 5,25;28-29).

Apostolul Petru indemna: ,,Voi, birba;ilor, de aseme-

nea, triiEi ingelepgegte cu femeile voastre... ;i faceEi-le par-

te de cinste, ca unora care, impreuni cu voi, sunt mo;-

tenitoare ale harului vieEii" (I Ptr. 3,7).
Conform scriitorului Antoine de Saint-Exupdry, noi

trebuie si vedem in fiecare om trimisul lui Dumnezeu pe

pimint. Aceasta trebuie s-o simti mai ales sogii.

De aici gi renumita expresie: ,,femeia si se teami de bir-
bat" (Efes.5,33) - si se teami si-l supere, siJ pingS'reasci'

Se poate sL ne temem din dragoste 9i respect, dar ne putem

teme;i din uri gi sPaimi.

in limba rusi contemporani; cuvAntul a se teme se fo-

losegte de obicei cu ultimul sens, iar in slava bisericeasci

el are primul sens. Din cauza ingelegerii gregite a acestui

cuvint, la unii oameni care sunt departe de Biserici 9i de

credin;i apar obiecgii impotriva acestui text, rostit in ca-

drulTainei Cununiei.

t7
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Teama binecuvintati trebuie s5" triiasci permanenr in
sufletele sogilor, cici ea esre cea care na;re sentimentul de

dragoste, care ii ocrotesre. tebuie si ne temem si facem

ceea ce poate supi.ra sau necd.ji persoana iubiti, si. nu fa-
cem ceva despre care nu am dori si afle sotul sau sotia.

Aceasta este teama care pi.streazi. unitatea cisniciei.
Fagi de trupul sogiei crqrine trebuie sI ne aritim iubi-

tori gi respectuo;i, ca fiind creatia lui Dumnezeu, templul
in care Se siligluiegte Duhul SfAnt. ,,Sau nu grili cI trupul
vostru este templu al Duhului Sfrnt Care este in voi...?"
(I Con 6,l9), scriaApostolul Pavel. Chiar daci trupul este

numai potenEial templul lui Dumnezeu, el trebuie cinstit
cu evlavie. Tiupul sotiei trebuie si devini templul Duhu-
lui Sfrnt, la fel gi cel d soEului. De asemenea, el este locul
unde se naste in mod tainic o noui viaEl, locul unde se

formeazd,cel pe care pirinlii sunt datori sl-l creasci pentru
participarea lui in biserica din casi ca membru al Bisericii
Universale a lui Hristos.

Sarcina, nasterea gi ali.ptarea sunt acele momente din
viagi care evidentiazi clar fie dragostea grijulie a soEului

faEi de sotie, fie atitudinea lui egoist6. ;i pitima;i fagi de

.a. in aceastl perioadS., din partea birbatului se cere un
comportament inleleg5.tor, de griji gi de iubire faEI de fe-

meie, ca fagi de o ,,fbpturi slabi' (I Ptr.3,7).
Sarcina, nasterea, aliptarea, educagia copiilor, grya ne-

intrerupti a unuia faEi de altul sunt treptele ciii spinoa-
se care conduc spre scoala iubirii. Ele sunt evenimentele
principale din viaEa unei familii prin care se sporesc rugi-
ciunea si pitrunderea soEului in lumea interioarS. a soliei.

Din nefericire, mirlgi nici nu cred ci o cisi.torie poate
fi considerati o scoaH. a iubiri. Prin cisnicie ei incearcl si
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se afirme, si-gi satisfaci doringele sau, 9i mai riu, patimile

proprii.
in clipa cind cisitoria din dragoste este inlocuiti cu

cea din padme, risuni. strigitul disperat:

Dar ascultd,

Scapd-rnd de acea blesternatd

Pe care rni-aificut-o iubitA!

Madimir Maiakovski)

Cind in ,,iubire" gi in cisitorie se urmire;te doar im-

plinirea propriilor interese ;i satisfacerea unor emolii Ple-

cute, se produce profanarea iubirii ;i a clsitoriei, se arunci

seminEele destrimirii lor:

Nu, nu pe tine te iubesc atht de aprins,

Nu-i pennu mine afrumuse{ii tale strdlucire,

Iubesc in tine-o suferinyd. ueclte, o dezarndgire

$i tinereyea mett cAre s-a stins.

(Mihail Lermontov)

in Risiritul arab, femeia este considerati o umbri a

birbatului. I se recunosc doar doui calitili: cea de obiect

care este destinat si aduci satisfacgii gi cea de producltoa-

re de copii. in ambele cazurivorbim despre femeia-obiect.

,,Rolul femeii se rezumi numai la a satisface birbatul, lu-

cru pe care eanu are dreptul s5.-l pretindi.."

Crqtinismul pune in locul obiectului care satisface 9i a

amantelor femeia-sori. intru Hristo s (v. I Cor.9, 5), impre-

uni-mogtenitoare a harului vieEii (v. I Ptr.3,7). Cisitoria

poate exista;i diinui chiar daci sunt evitate contactele fizi-

ce. De cele mai multe ori insi, oamenii de rind nu inEeleg

acest lucru.
Orice intelegere a femeii sau a birbatului (in afara ci'

sitoriei gi chiar in cisitorie), perceputi doar ca o sursi de

r9
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pliceri trupqti, este considerati din punff de vedere creg-
tin un pi.cat, cici el presupune despi.rtirea triunititii firii
omenesti, il transformi pe om intr-un obiect. Aceasti ati_
tudine mi.nurisesre nepuringa controllrii propriei voinre.
Sogia gi.tqte, iar sogul pleaci de acasi., pentru ci ea nu
poate s5.-i acorde atentie suficienti. De asemenea, esre con_
siderat un picat;i dorinta de a nu mai merge acasi, unde il
agteapd sotia insi.rcinari. sau obositi ori care plinge (po"te
chiar gi) ftrI vreun motiv intemeiat. Ne intrebim arunci:
unde este dragostea adevirati?

Cisi.toria este sfrnti atunci cAnd este sfingiti de Biseri_
ci, cind cuprinde toate cele trei laturi ale fiinEei omenegti:
trupul, sufletul si duhul, cAnd dragosrea sorilor ii ajutl pe
acestia si creasci duhovniceste gi cind aceasri. dragoste nu
se rezumi doar la propria persoani., ci, transfigurindu-se,
se revars5" asupra copiilor;i ii cuprinde cu cildura ei pe cei
din jur.

O asfel de scoali a iubirii am vrea si o dorim fiecirui
om care urmeazi. sau care s-a gi cisi"torit. Ea ii face pe oa_
meni mai curari, mai bogagi duhovniceste si sufleteste.


