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Cuvânt înainte

Aportul familiei pe linia realiz\rii educa]iei este

pluridirec]ional [i vizeaz\ formarea copilului sub

toate aspectele: pentru îngrijire [i autoîngrijire, pentru

o bun\ conduit\ acas\ [i în lume, pentru respectul

altora, pentru dorin]a de a cunoa[te, pentru ac]i-

une [i implicare responsabil\ în comunitate etc.

Îns\, pân\ la a face educa]ie, familia ea îns\[i tre-

buie s\ devin\ un model valoric de referin]\, s\ se

configureze în acord cu principii [i reguli înalte, s\

se c\l\uzeasc\ dup\ repere pe care tradi]ia cultu-

ral\ le-a validat în timp.

Transmiterea valorilor credin]ei [i formarea con-

duitei exemplare se realizeaz\ în mai multe circum-

stan]e [i de c\tre mai multe instan]e. Ca [i în cazul

altor componente ale educa]iei (morale, intelectu-

ale, civice, estetice etc.), de educa]ia religioas\ sunt

responsabili mai mul]i factori: biserica, familia,

[coala, structuri asociative, mass media, institu]ii

de cultur\ etc. al c\ror aport contribuie la forma-

rea identit\]ii religioase, la dezvoltarea [i consoli-

darea credin]ei, la împlinirea voca]iei de dezvoltare,

prin crea]ie [i proiec]ie, a fiin]ei umane. S\ relief\m

faptul c\ to]i ace[ti factori ac]ioneaz\ simultan,
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corelat, prin împletirea func]iilor lor, [i nu indepen-

dent, izolat. Important este ca între aceste instan]e

ale educa]iei în spirit cre[tin s\ se instaureze rela]ii

de mutualitate [i de coeren]\ ac]ional\, [i nu rapor-

turi de concuren]\ sau inconsecven]\ valoric\ (ce se

spune înbiseric\, de pild\, s\ se nege în [coal\, fa-

milie etc.). Numai printr-o îngem\nare a ac]iunilor

[i func]iunilor educative se poate spera la o autentic\

reformare spiritual\ a omului [i a comunit\]ii.

În plus, în ceea ce prive[te introducerea în cult

[i formarea religioas\, familiei îi sunt rezervate sar-

cini importante. Aceasta are menirea de a-l intro-

duce pe copil în religia de apartenen]\ prin Sfântul

Botez, dar [i prin formarea primelor conduite sau

interiorizarea unor st\ri de spirit elementare. S\

remarc\m faptul c\ familia îl insereaz\ pe copil în

cult mai mult prin latura exterioar\, expresiv\,

participativ\, nu mai pu]in important\ în raporta-

rea la reperele credin]ei. De aceea, membrii familiei

devin ni[te modele proxime de urmat, copilul „absor-

bând” din mediul apropiat, familial primele impresii,

formându-se conduite de natur\ religioas\, dar nu

numai.

Tradi]ia noastr\ cre[tin ortodox\, transmis\ din

genera]ie în genera]ie, dar [i practicat\ de milenii,

revendic\ familia ca fiind leag\nul evolu]iei civili-

za]iei, entitatea primar\ care d\ con]inut configu-

r\rii sociale, oricât de evoluat\ sau complicat\ ar fi

aceasta. Orice societate care se respect\ î[i „face”
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din familie (prin normativitatea aferent\, prin sta-

tutul acordat [i anumite pârghii de sprijin) elemen-

tul definitoriu al întemeierii [i evolu]iei ei. Calita-

tea unei societ\]i porne[te de la calitatea construc-

]iei acestei celule de baz\ pe care vor „cre[te” [i alte

instituiri pe care o societate le reclam\. De aceea,

în scrierile [i etosul nostru ortodox referin]ele la

valorile familiale sunt tematizate cu prioritate în

sensul cel mai profund cu putin]\.

Din p\cate, asist\m la anumite încerc\ri de

destructurare a familiei, de relativizare a func]iilor

ei, de punere în chestiune a valorilor pe care aceasta

se întemeiaz\, de infestare cu anumite ideologii

sau practici distructive la adresa ei. În acest context,

întoarcerea la reperele de baz\, la autoritatea dez-

voltat\ în perimetrul religios, prin texte funda-

mentale sau experien]e exemplare, este mai mult

decât necesar\.

Dezvolt\rile tematice din textele realizate de

p\rintele Ioan-Cristinel Te[u se înscriu în acest

orizont de reflec]ie, de interoga]ie responsabil\, cu

caracter constatativ, probatoriu, dar [i vizionar, în

leg\tur\ cu statutul familiei azi, cu presiunile exer-

citate, dar [i cu evolu]iile ei posibile [i necesare.

Problematiz\rile ca [i solu]iile sugerate vin din

direc]ia unui teolog ce cunoa[te în profunzime rea-

lit\]ile de care face vorbire, dar care nutre[te [i

convingerea c\ valorile familiale pot fi salvgardate

[i înt\rite. R\spunsul cre[tin la provoc\rile etalate
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putere de sintez\ [i de reconfigurare explicativ\ a

realit\]ilor privitoare la familie din perspectiva unor

aliniamente valorice perene.

Eviden]iem dimensiunea practic\ [i utilitatea

acestei lucr\ri pentru tineri - mai ales, ce î[i vor

g\si în paginile acestei c\r]i multe r\spunsuri,

inclusiv la întreb\rile pe care nu au curajul s\ ([i)

le pun\ (deocamdat\). Bine argumentat\ [i având

o ]inut\ discursiv\ elevat\, lucrarea se poate constitui

[i într-un ghid eficient pentru cei care lucreaz\ cu

tinerii, de la p\rin]i, preo]i, profesori [i pân\ la

„]intele” lor de formare — copiii, elevii sau studen]ii.

Îl felicit\m pe autor [i îi dorim cât mai curând

s\ afle [i s\ se bucure de rezonan]ele pe care aceast\

lucrare le a avea asupra beneficiarilor evoca]i mai

sus! Suntem siguri c\ va avea motive de bucurie…

Prof. univ. dr. Constantin Cuco[
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Voca]ia familial\ a fiin]ei umane

Izvoarele sociologice, psihologice, teologice, me-

dicale vorbesc despre o real\ criz\ a familiei. Ceea

ce alt\dat\ era considerat „leag\nul civiliza]iei”,

mediul, cadrul [i atmosfera cea mai propice afirm\rii

[i dezvolt\rii fiin]ei [i personalit\]ii umane, este

adeseori considerat, în prezent, o piedic\ în calea

realiz\rii profesionale [i, din acest motiv, este am=nat

[i ignorat. Ast\zi, sunt tot mai numeroase „uniu-

nile consensuale”, „cuplurile studen]e[ti”, rela]iile

de prob\, ba chiar [i numai pentru o zi sau o noapte,

a[a cum se leag\ la unele „s\rb\tori ale iubirii”,

cum ar fi „Valentine’s Day”, toate acestea tr\d=nd

spiritul sau „duhul” lumii în care tr\im, aflat\

într-o c\utare exacerbat\ [i frenetic\ a satisfacerii

poftelor [i a împlinirii pl\cerilor, de cele mai multe

ori, trupe[ti, carnale [i grosiere, iar pe de alt\ parte,

fuga de responsabilitatea întemeierii unei familii. 

Interesant este [i faptul c\ marea parte a lu-

cr\rilor de specialitate care abordeaz\ problemele

acesteia, constat=nd cu triste]e [i regret dec\derea

ei [i criza în care se afl\, în încercarea de a iden-

tifica solu]ii la aceast\ problem\, recomand\, în

unanimitate, ca o form\ de revigorare [i restabilire
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a demnit\]ii, scopului [i rostului familiei în lume [i în

via]a omului, reîntoarcerea la valorile ei tradi]ionale.

Lucrul de care are cea mai mare nevoie lumea

de ast\zi este tocmai identificarea [i cultivarea va-

lorilor celor mai înalte ale vie]ii, singurele care îi

pot aduce omului adev\rata împlinire, pe care toate

bunurile sau comorile materiale, adunate la un loc,

nu i le pot oferi, iar una dintre aceste valori perene

trebuie socotit\ [i familia.

Într-o perioad\ în care se clameaz\ cu tot mai

mult\ insisten]\ a[a-zisa „liberalizare sexual\”, „de-

mocratizarea” [i „emanciparea” rela]iilor dintre cele

dou\ sexe, în care se vorbe[te despre o „nou\ de-

zordine amoroas\”1, rela]iile dintre b\rbat [i femeie,

precum [i întreg complexul de expectative reciproce,

au sim]it modific\ri majore.

Autorii unei monografii consacrate problemelor

familiei contemporane, anun]=nd c\ „familia nu

mai exist\”2 sau, cel pu]in în accep]iunea comuni-

tar\, ea „s-a destr\mat complet”3, a[ezau la originea

acestei crize muta]iile provocate de „revolu]ia se-

xual\” sau de „emanciparea femeii”, în sensul c\

„a[tept\rile femeii au devenit tot mai multe, iar

acest lucru s-a realizat în paralel cu diminuarea

1 Pascal Bruckner, Alain Finkielkraut, Noua dezordine amo-
roas\, traducere din limba francez\ de Lumini]a Br\ileanu,

Editura Trei, Bucure[ti, 2005.
2 Iolanda Mitrofan, Cristian Ciuperc\, Incursiune în psiho-

sociologia [i psihosexologia familiei, Edit Press Mihaela S.R.L.,

Bucure[ti, 1998, p. 38.
3 Ibidem. 
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obliga]iilor pe care le avea în mod tradi]ional. Acest

lucru a fost posibil deoarece mi[carea feminist\ a

militat continuu nu numai pentru o reconsiderare

a statutului (politic, profesional, cultural etc.) femeii

în societate, ci [i a statutului [i rolului ei în familie.

Femeile nu mai vor s\ fie simple ma[ini de f\cut

dragoste [i copii. Afirmarea lor pe plan politic, pro-

fesional, în via]a public\, presupune o reconside-

rare drastic\ a sarcinilor de rol din cadrul familiei.

Dac\, înainte, femeile acceptau ele însele departa-

jarea de roluri [i complementaritatea de tip tradi-

]ional, acum multe dintre ele v\d în complemen-

taritatea de acest gen o mare inechitate [i o situ-

a]ie conflictual\. Apoi, femeile au înv\]at s\ lupte

pentru un statut egalitar nu cu propriile arme ci,

din p\cate, cu armele sexului opus (agresivitate etc.),

atitudine ce induce doar efecte negative, din perspec-

tiva unei rela]ii autentice. Departe de a fi un c=[tig

sau o cre[tere în planul personalit\]ii feminine, acest

comportament nu este dec=t un surogat, iar pre]ul

pl\tit recunoa[terii pozi]iei egalitare a femeii în plan

profesional, economic [i socio-politic reprezint\ - de

fapt - pierderea celor mai autentice tr\s\turi avute,

tr\s\turi pentru care a fost apreciat\ [i valorizat\”4.

Voca]ia familial\ a omului 

Din primele pagini [i capitole ale Sfintei Scripturi

a Vechiului Testament, în cartea Genezei, autorul

4 Ibidem, pp. 44-45.
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biblic exprim\ o „bun\voire” a lui Dumnezeu, aceea

de a fi creat pe om, fiin]a Sa iubit\, regele [i preo-

tul întregii crea]ii, spre împlinire în dialog [i comu-

niune cu un „altul”, care îi devine un „aproape”, mai

interior chiar dec=t î[i este el însu[i. Prin exprima-

rea faptului c\ a v\zut Dumnezeu c\ nu este bine

ca omul s\ fie singur (Facere 2, 18), se arat\, înc\

din primele momente ale existen]ei umane, dorul

fiin]ial al omului spre deschidere [i dialog, spre

comuniune de tr\ire, spre împ\rt\[ire de sentimente

[i speran]e. Pe bun\ dreptate, se poate afirma, în

deplin\ consonan]\ cu teologul occidental Paul Evdo-

kimov, c\ „nu exist\ dec=t o suferin]\, aceea de a fi

singur”5. 

Urmarea acestei constat\ri din partea lui Dum-

nezeu a fost crearea, spre ajutorarea b\rbatului, a

primei femei - Eva, mam\ a neamului omenesc, din

coasta lui Adam, lucru ce are o semnifica]ie spiri-

tual\ înalt\. O cugetare în]eleapt\ spune c\ „Dum-

nezeu a creat femeia din coasta b\rbatului cu un

scop. Nu din capul lui, pentru ca s\-l st\p=neasc\,

[i nici din picioarele sale, pentru a nu fi c\lcat\ în

picioare, ci dintr-o parte de sub bra]ul s\u protec-

tor, înc=t s\ mearg\ al\turi pe drumul vie]ii”6. Ea

nu a fost creat\ din capul acestuia, pentru a deveni

5 Paul Evdokimov, Taina iubirii. Sfin]enia unirii conjugale
în lumina tradi]iei ortodoxe, edi]ia a II-a rev\zut\, traducerea

Gabriela Moldoveanu, Asocia]ia filantropic\ medical\ cre[tin\

Christiana, Bucure[ti, 1999, p. 127. 
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Voca]ia familial\ a fiin]ei umane este una esen-

]ial\ [i originar\, dat\ ei prin crea]ie [i înscris\ în

profunzimile sale, în însu[i chipul lui Dumnezeu,

pe care îl p\streaz\ în str\fundurile fiin]ei sale. În

m\sura în care î[i împline[te aceast\ voca]ie, fie în

cadrul marelui neam omenesc, fie în cadrul familiei

eclesiale, pe care o reprezint\ Biserica, sau a celei

restr=nse - c\minul s\u -, ea d\ expresie chipului

s\u dumnezeiesc [i pune în lucrare darurile acestuia,

împlinindu-se unul pe altul, întruc=t numai împreun\

b\rbatul [i femeia „alc\tuiesc umanitatea complet\”9.

Tr\ind în golul singur\t\]ii, ea las\ neactuali-

zat\ tr\s\tura cea mai important\ a chipului s\u

divin, izol=ndu-se [i priv=ndu-se ea îns\[i de împ\rt\-

[irea de Dumnezeu [i de darurile Sale suprafiin]iale.

B\rbatul [i femeia - suflete complementare

Preludiul sentimental al familiei îl constituie

prietenia, perioada cea mai frumoas\ dintr-o rela]ie,

în care fiecare dintre cele dou\ persoane se desco-

per\ una pe alta, î[i cunosc boga]ia [i frumuse]ea

sufleteasc\. Rela]ia dintre ei are la baz\ iubirea,

care, în aceast\ perioad\, împodobe[te totul. Iubirea

înfrumuse]eaz\ nu doar chipul, ci [i via]a persoanei

iubite, f\c=nd din ea un ideal. Acum este momentul

9 Preot dr. Vasile Gavril\, Cununia - via]\ întru Împ\r\]ie,

prefa]\ de P.S. prof. univ. dr. Liviu (Lauren]iu) Streza, Episcop

al Caransebe[ului, Funda]ia „Tradi]ia Rom=neasc\”, Bucure[ti,

2004, p. 279. 
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cel mai potrivit ca tinerii s\ î[i propun\ idealul de

via]\, s\ î[i împ\rt\[easc\ unul altuia ceea ce au

mai frumos [i înalt în via]\, s\ încerce s\ se în-

treac\ unul pe altul în cuvinte, gesturi [i fapte de

iubire [i pre]uire. C=nd iube[te, omul nu vede cu

ochii, ci cu inima, cu ochiul l\untric, [i de aceea le

vede pe toate purt=nd alte caractere, împodobite cu

lumin\ [i dragoste. C=nd iubim pe cineva, îl vedem

a fi mai frumos [i mai bun dec=t ar putea chiar fi în

realitate. {i aceasta, pentru c\ iubirea idealizeaz\

persoana îndr\git\.

Un bun cunosc\tor al acestor realit\]i ale vie]ii

tainice umane, Vasile Pavelcu, ar\ta c\, în aceast\

etap\ a rela]iei dintre dou\ persoane, iubirea înfru-

muse]eaz\, idealizeaz\ [i înnobileaz\ persoana iubit\.

„Dac\ la început, spunea profesorul [i academicianul

men]ionat, suntem pl\cut impresiona]i de z=mbetul

unei persoane, pl\cerea cuprinde treptat ochii, frun-

tea, m=inile [i întreaga f\ptur\ a fiin]ei îndr\gite.

De la fiin]a ei fizic\, sentimentul cuprinde întreaga

ei ambian]\; astfel, îndr\gim casa persoanei iubite,

strada, ora[ul în care locuie[te, c\r]ile ei preferate,

ziua [i anotimpul c=nd ne-am cunoscut, prietenii [i

cunoscu]ii ei. Toate ne aduc aminte de ea. Iubirea

transfigureaz\ întreaga lume a fiin]ei iubite”10.

A[a cum am putut constata într-o alt\ cercetare

a noastr\, iubirea împodobe[te totul, c\ci, „pentru

10 Vasile Pavelcu, Din via]a sentimentelor, Editura Enciclo-

pedic\ Rom=n\, Bucure[ti, 1969, p. 82. 
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cel ce iube[te curat [i adev\rat, persoana iubit\ este

idealul vie]ii sale, chiar dac\ mai exist\ în sufletul

acesteia h\uri [i întunecimi. Le iube[te [i pe acestea

pentru c\ n\d\jduie[te c\ le poate schimba în v=rfuri

[i culmi ale vie]uirii [i iubirii”11. Atunci c=nd se în-

dr\goste[te [i iube[te, „omul îl vede pe cel\lalt în

chip frumos. Îl vede cu ochii iubirii, îl vede a[a cum

este cel\lalt în inim\. C=nd cineva este îndr\gostit,

crede c\ persoana iubit\ este cea mai frumoas\,

cea mai bun\, cea mai inteligent\ din lume, în timp

ce ceilal]i tind s\-i redimensioneze aceast\ viziune.

Soloviov afirm\ c\ omul care vede bine este doar

omul îndr\gostit”12. 

În starea privilegiat\ de îndr\gostire, „se merge

mult mai departe, fiecare încerc=nd din r\sputeri

s\ ajung\ identic celuilalt. Astfel, fiecare copiaz\

atitudinile, g=ndurile, limbajul celuilalt, î[i apropriaz\

emo]iile, g=ndurile celuilalt, adopt\ polii de interes

ai celuilalt, îi satisface p=n\ [i cele mai mici rug\min]i.

Invers, [tergem ceea ce ne diferen]iaz\ prea tare de

acesta, limit=ndu-ne expresiile personale, renun]=nd

la a[tept\rile noastre [i pierz=nd din vedere propriile

noastre pl\ceri. Interesant este c\ imit\m mai ales

ceea ce iubim la cel\lalt din sine, adic\ propriile

noastre proiec]ii asupra celuilalt; [i aici, Narcis, ne

11 Preot Ioan C. Te[u, Din iadul patimilor spre raiul virtu-
]ilor. Cuvinte de folos duhovnicesc din spiritualitate filocalic\,

Editura Christiana, Bucure[ti, 2000, p. 154. 
12 Marko I. Rupnik, Serghei S. Averin]ev, op. cit., p. 30.
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manipuleaz\. Mai mult chiar, tot tr\ind împreun\,

partenerii ajung, în mod spontan, s\ semene între ei.

Rezultatul este c\ cel\lalt devine dublul eului nostru,

geam\nul nostru, clona noastr\”13.

Aceast\ idealizare a persoanei iubite poart\ în

ea [i o doz\ de narcisim, de iubire de noi în[ine,

transferat\ îns\ asupra persoanei iubite, pentru

c\, în realitate, „fiecare dintre cei doi parteneri se

vede în ochii celuilalt a[a cum ar dori el s\ fie; fiecare

se contempl\ în imaginea sa idealizat\”14. Se uit\

la cel\lalt, contempl=ndu-se îns\ pe sine însu[i ca

într-o oglind\ care m\re[te dimensiunile. Se caut\

în imaginea descoperit\ pe sine însu[i. La calit\]ile

descoperite la partener, le adaug\ [i pe ale sale [i

nu doar pe acestea, ci [i pe cele pe care ar dori s\ le

aib\, at=t el, c=t [i ea, s\ le posede am=ndoi. Tu[ele

de întuneric din aceast\ admirare reciproc\ a iubi-

]ilor [i din autocontemplare, exprim=nd sl\biciunile

[i imperfec]iunile lor, le acoper\, le ascunde [i le

ignor\ [i, de aici, uneori diferen]a [i discrepan]a dintre

imaginea idealizat\ proiectat\ în oglinda comun\ a

sufletului lor [i calit\]ile sau defectele reale ale lor.

Atunci c=nd se lanseaz\ într-o rela]ie de iubire,

persoana uman\ caut\ s\ î[i împlineasc\ o trebuin]\

sufleteasc\: nevoia de comunicare [i comuniune, de

13 Dr. Gerard Leleu, Cum s\ fim ferici]i în cuplu. Între fideli-
tate [i infidelitate, traducere din limba francez\ de Claudia

Alecu, Editura Trei, Bucure[ti, 2003, p. 36. 
14 Vasile Pavelcu, op. cit., p. 79.
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iubire [i d\ruire, de împ\rt\[ire [i primire, dorin]a

de a-[i g\si sprijin trupesc [i sufletesc. Fiin]a uman\

nu se simte bine la modul propriu în singur\tate.

Aceasta este o lips\, nu o plin\tate, o neputin]\, nu

o împlinire. Intuind [i sim]ind acest lucru din chiar

zorii vie]ii sale, ea caut\ s\ se completeze pe sine

îns\[i, cu ajutorul celuilalt, î[i caut\ jum\tatea, su-

fletul pereche. Simte nevoia unei inimi care s\ re-

zoneze la bucuriile [i necazurile sale, pe cele dint=i

amplific=ndu-le al\turi de aceasta, pe cele din urm\

alin=ndu-le [i m=ng=indu-le în compania ei.

Numeroase detalii ne ofer\, în aceast\ privin]\,

psihologia, psihanaliza [i psihosexologia. Ele iden-

tific\ unele deosebiri fundamentale între cele dou\

genuri: feminin [i masculin. Astfel,  în timp ce tr\-

s\turile definitorii ale genului feminin sunt: afec-

tuoas\, grijulie, simpatetic\, sensibil\ la nevoile

altora, în]eleg\toare, compasiv\, dornic\ s\ aline,

s\ calmeze [i s\ consoleze pe al]ii, cald\, tandr\,

iubitoare de copii, gentil\, amabil\, b\rbatul se re-

marc\ prin: ap\rarea credin]elor personale, inde-

pendent, asertiv (afirmativ), Eu puternic, energic,

abilit\]i de lider, asumarea riscurilor, dominant,

agresiv, autoîncredere în sine, competitiv15. 

Potrivit izvoarelor [tiin]ifice, motiva]iile pentru

care oamenii aleg s\ fie împreun\ sunt: compatibi-

litatea sexual\, fuga de singur\tate, nevoia unui

15 Iolanda Mitrofan, Nicolae Mitrofan, Elemente de psiho-
logie a cuplului, Casa de Editur\ [i Pres\ {ansa S.R.L., Bu-

cure[ti, 1994, p. 54. 
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con[tiin]a putin]ei sau neputin]ei realiz\rii lor, o

dorin]\ [i un dor infinit, dar fals, de satisfacere a

tuturor poftelor p\tima[e, spre fericirea personal\”23,

„alipire a omului de propria sa individualitate, de

un eu închis în sine însu[i, opac\, care-L exclude cu

totul pe Dumnezeu, lipsit astfel de realitate [i de

adev\rata via]\”24, „dragoste de sine în chip «trupesc»,

narcisist, egoist, f\r\ de Dumnezeu”25, „alipire a

omului de sinea sa chircit\, întunecat\, care nu

vrea s\ [tie de Dumnezeu, o biat\ fantom\, lipsit\

de adev\rata via]\”26.

Aceast\ form\ p\tima[\ de iubire egolatr\ [i

egocentric\, este prilej de suferin]e [i umilin]e pentru

partener, pentru c\ p\c\tosul caracterizat de filavtie

sau egoism nu vede niciodat\ în persoana „iubit\”

un suflet pereche, cu care s\ se afle într-o rela]ie

simetric\ de iubire [i d\ruire, ci, al\turi de o astfel

de persoan\, fa]\ de care are sentimentul posesiei,

asemenea celei asupra lucrurilor, el caut\ s\ î[i

împlineasc\ poftele [i dorin]ele sale p\c\toase, le-

gate cel mai adesea de explorarea trupului celuilalt

[i a pl\cerilor fizice, masc=nd, sub aparen]a suprema]iei

23 Preot Ioan C. Te[u, Virtu]ile cre[tine, c\r\ri spre ferici-
rea ve[nic\, Trinitas, 2001, p. 254.

24 Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, în

rom=ne[te de Marinela Bojin, Editura Sophia, Bucure[ti, 2001,

p. 605. 
25 Idem, Despre iubirea cre[tin\, în rom=ne[te de Marinela

Bojin, Editura Sophia, Bucure[ti, 2010, p. 25.
26 Ibidem, p. 26.
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[i a controlului, infantilismul sufletesc, inferioritatea

[i sl\biciunea sufleteasc\.

Priv=ndu-se de „poezia” unei prietenii adev\rate,

de ceea ce aceasta are inefabil [i sublim, mul]i dintre

tinerii de ast\zi o „consum\”, în sensul cel mai tru-

pesc posibil, ajung=nd s\ vad\ în persoana cealalt\

un obiect care trebuie s\ le împlineasc\ lor dorin-

]ele [i poftele, curiozit\]ile [i tensiunile, de cele mai

multe ori de natur\ pur carnal\. Iar dup\ consu-

marea „iubirii”, nu se mai simt atra[i [i implica]i de

ea, caut\ o nou\ iubire, care nici aceasta nu are via]\

prea lung\ [i nu reu[e[te s\ îi împlineasc\ deplin. 

Persoana care iube[te cu o astfel de iubire iese

din limitele naturalului [i din firescul fiin]ei [i al

existen]ei sale, contravine, calc\ [i î[i t\g\duie[te

propria sa natur\, care a fost creat\ bun\ [i spre

lucrarea binelui, a c\rui expresie concret\ o consti-

tuie virtu]ile cre[tine, spre a c\ror lucrare omul în-

clin\ în mod firesc. 

Familia, atunci c=nd a fost întemeiat\ pe baza

unor criterii de autentic discern\m=nt [i valoare

spiritual\, al\turi de o persoan\ cu adev\rat „pereche”,

este izvorul unor mari bucurii [i împliniri trupe[ti

[i suflete[ti, [i nu doar efemere, ci av=nd efect asupra

m=ntuirii omului, asupra vie]ii ve[nice. Dimpotriv\,

pentru cei ce e[ueaz\ în alegerea partenerului de

via]\ [i în familia lor, aceasta se transform\ într-un

izvor de conflicte [i neîn]elegeri, de repro[uri [i

certuri, într-un iad, înainte de iadul cel viitor [i ve[nic.
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Av=nd o singur\ via]\, fiin]a uman\, b\rbat sau

femeie, trebuie s\ arate o grij\ deosebit\ în c\utarea,

aflarea [i alegerea partenerului. Potrivit înv\]\turii

de credin]\ ortodox\, c\s\toria este unic\ [i indes-

tructibil\, c\ci, ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul

s\ nu despart\ (Mc. 10, 9) [i, din acest motiv, cre[-

tinul trebuie s\ manifeste o aten]ie special\ în ale-

gerea „tovar\[ului” de via]\, spre cultivarea unei

rela]ii profunde, de suflet, a unei unit\]i de g=ndire

[i sim]ire al\turi de acesta, pentru ca familia întemeiat\

pe astfel de valori s\ fie una cu adev\rat „împlinit\”.

Omul î[i petrece o mare parte din via]a sa în

familie [i de aceea trebuie s\ contribuie [i s\ cear\

colaborare [i celuilalt în efortul comun de transfor-

mare a c\minului lor într-un altar de jertf\ [i într-un

col] de rai, înc\ din lumea [i via]a prezent\. 

De rela]iile existente în cadrul familiei depinde

în mare m\sur\ [i autorealizarea fiec\ruia dintre

cei doi so]i sau împlinirea de sine, dar nu într-un

mod singular, egoist [i individualist, ci comunitar,

pentru c\ reu[ita unuia dintre ace[tia este, în acela[i

timp, succesul am=ndurora [i bucuria întregii familii.

F\r\ sus]inere [i colaborare din partea unuia dintre

ei, este imposibil\ reu[ita deplin\ a celuilalt, pentru

c\ familia este o comunitate [i o comuniune de iubire

[i ajutor, de încurajare [i implicare reciproc\. Dac\

fiecare so] nu ar crea partenerului de via]\ climatul

prielnic dezvolt\rii personalit\]ii lui, afirm\rii per-

sonale, familia întreag\, [i nu doar so]ul privat, ar

avea mult de suferit.
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În acela[i timp, s-a constatat c\ persoanele care

au o via]\ de familie împlinit\ au [ansa s\ devin\

împlini]i [i în celelalte activit\]i ale vie]ii lor, nu

doar afectiv sau sentimental, ci [i duhovnice[te sau

spiritual, intelectual, [tiin]ific [i profesional. În mod

contrar, tensiunile din s=nul familiei îi risipesc [i

epuizeaz\ întreaga energie [i capacitate în st\ri

conflictuale, at=t de d\un\toare lini[tii [i tr\iniciei

familiei. 

Nevoia de comunicare [i dialog -
trebuin]\ esen]ial\ a fiin]ei umane

Psihologia interpersonal\ identific\ unele nevoi

specifice ale femeii [i ale b\rbatului, în cadrul rela]iei

dintre ei. Aceasta îns\[i exprim\ o trebuin]\ fun-

damental\ a lor: dorin]a de comunicare [i dialog, de

comuniune [i fuziune sufleteasc\. Fiecare partener,

intr=nd într-o rela]ie, nu g=nde[te la începutul acesteia

c\ ar putea fi în[elat în tr\irile sale [i c\ leg\tura

lor ar putea fi sortit\ e[ecului. Implic=ndu-se într-o

rela]ie, fiecare sper\ s\ se împlineasc\ pe sine [i s\

îi d\ruiasc\ fericire [i persoanei iubite. 

Anali[tii problemelor familiei contemporane au

ajuns la constatarea c\ „prin egalizarea statutului

social [i chiar a sex-rolului, femeile [i-au schimbat

radical expecta]iile [i ra]iunile pentru c\s\torie. Ele

nu mai sunt mul]umite cu rolul de casnic\ [i de

supus\ sexual, ci a[teapt\ ast\zi iubire, prietenie,

respect, sus]inere emo]ional\, companie, satisfac]ie

sexual\, libertatea de a tinde [i de a se bucura de o
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carier\ profesional\ sau alte interese [i mai ales

rela]ii intime care s\ fie omniprezente în via]a lor [i

care s\ le confere [ansa fericirii [i realiz\rii personale.

B\rba]ii î[i transfer\ parte din r\spunderea rolului

tradi]ional economic în c\s\torie, prelu=nd totodat\

o serie de sarcini domestice [i egaliz=ndu-[i investi]ia

decizional\ major\ în familie cu femeile”27. 

La nivel general uman, se vorbe[te despre o pi-

ramid\ a trebuin]elor, incluz=nd de la trebuin]ele

elementare p=n\ la cele spirituale, superioare. Este

identificat, astfel, un prim nivel, al trebuin]elor fi-

ziologice: nevoia de hran\, rapaus, s\n\tate, sexua-

litate, toate acestea asigur=nd conservarea [i s\n\-

tatea trupeasc\ [i psihic\. Acestora le urmeaz\ tre-

buin]ele de securitate: de echilibru emo]ional, de ap\-

rare împotriva pericolelor [i primejdiilor, în vede-

rea asigur\rii condi]iilor de via]\ [i activitate. Pe o

a treia treapt\ se situeaz\ trebuin]ele de aparte-

nen]\: de afiliere [i adeziune, de apartenen]\ la o

familie, un grup, o comunitate intelectual\, cultural\

sau religioas\. Lor le urmeaz\ trebuin]ele de stim\:

fa]\ de propria persoan\ sau fa]\ de al]ii, de a se

bucura de considera]ie [i de a lua sau participa la

decizii, de a-[i se acorda prestigiu [i a-[i cl\di o re-

puta]ie. Cele mai înalte dintre trebuin]e sunt cele

de autorealizare, prin punerea în lucrare [i recu-

noa[terea capacit\]ilor [i disponibilit\]ilor creative28.

27 Ibidem, p. 83.
28 Nicolae Mitrofan, Dragostea [i c\s\toria, Editura {tiin-

]ific\ [i Enciclopedic\, Bucure[ti, 1984, pp. 44-45. 
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Psihologii au constatat c\, al\turi de b\rbatul

iubit, femeia sper\ s\ î[i împlineasc\ urm\toarele

nevoi specifice: a) Nevoia de siguran]\, sentimentul

c\ al\turi de persoana iubit\ nu i se poate înt=mpla

nimic r\u din punct de vedere fizic [i suflete[te, c\

este ocrotit\. Acest sentiment este împlinit prin des-

coperirea, din partea b\rbatului iubit, a unui suport

afectiv constant, prin ascultarea, prin în]elegerea

[i participarea la tr\irile ei suflete[ti, la problemele

[i dificult\]ile ei materiale, sociale [i profesionale,

multe dintre acestea rezult=nd tocmai dintr-un stil

specific de în]elegere a diferen]elor dintre cele dou\

sexe; b) Nevoia de c\min [i dorin]a de a avea copii,

c\rora s\ le creeze un mediu pl\cut. 

Sintetiz=nd, am putea spune c\, în timp ce un

b\rbat a[teapt\ de la o femeie s\ îi ofere confort

fizic [i psihic, faptul de a-i fi mereu aproape [i a-i

încuraja demersurile personale, ceea ce dore[te o

femeie s\ primeasc\ din partea b\rbatului iubit,

poate fi rezumat în iubire [i tandre]e, un sprijin ferm

în via]\, o anumit\ manier\ de a se purta cu ea [i

cu copiii29. 

Se [tie c\ femeia nu se simte niciodat\ deplin

împlinit\ dec=t în s=nul familiei. Spre deosebire de

b\rbat, care crede c\ se poate împlini prin studiu [i

munc\, femeia nu se realizeaz\ deplin dec=t în cadrul

familiei [i mai ales prin intermediul copiilor. Paul

29 Constantin En\chescu, Psihosexologie, Editura Universal

Dalsi, f.l., 1999, p. 62.
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Alegerea „sufletului pereche” -
alegere pentru ve[nicie 

Credin]a [i teologia ortodox\ ap\r\ unitatea [i

indisolubilitatea familiei cre[tine, ar\t=nd c\ rela]ia

dintre cei doi so]i î[i are paradigma sau arhetipul

în leg\tura indestructibil\ dintre Hristos [i Biseric\,

dup\ cum iubirea dintre membrii familiei este un

ecou al iubirii intratrinitare. Potrivit acelea[i credin]e,

separarea, divor]ul, rec\s\torirea, sunt neputin]e

[i r\ni ale familiei, pe care Biserica nu le încura-

jeaz\, îns\, atunci c=nd partenerii de familie nu

pot dep\[i divergen]ele [i conflictele dintre ei, rela]ia

lor fiind devitalizat\ [i lipsit\ de calit\]ile care o

fac împlinit\, Biserica Ortodox\ nu îi condamn\ pe

cei doi la suferin]\ [i neîn]elegere p=n\ la moarte,

la repro[uri reciproce interminabile, umilin]e [i in-

vective generalizate, într-o situa]ie în care c\s\toria

lor a murit, ci în]elege sl\biciunea firii umane, c\reia,

din punct de vedere fizic, mai bine îi este a se c\s\-

tori dec=t a arde în cuptorul dorin]elor trupe[ti, iar

din punct de vedere sufletesc, dup\ un e[ec senti-

mental [i existen]ial, îi ofer\ o a doua [i chiar o a

treia [ans\, în speran]a c\ nu vor mai fi repetate

gre[elile anterioare, ci, dimpotriv\, noua c\snicie [i
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noua familie vor deveni prilejuri de ad=nc\ [i smerit\

poc\in]\ [i încercare de cultivare a valorilor morale

ale familiei, în speran]a m=ntuirii sufletului. 

Fiind întrebat de un t=n\r asupra modului în

care ar trebui s\ î[i aleag\ partenera de via]\ sau

asupra criteriilor de aflare a „sufletului pereche”,

Cuviosul Paisie Aghioritul i-a recomandat „s\ se

îngrijeasc\ s\ caute o fat\ bun\, care s\-l odih-

neasc\ suflete[te, pentru c\ pe fiecare îl odihne[te

un alt caracter”1. Iar sentimentul acela de „odihn\”

sau de „pace” nu se restr=nge doar asupra trupului,

ci vizeaz\ mai ales sufletul, acoperind, astfel, întreaga

existen]\ uman\. 

Fa]\ de o astfel de frumoas\ recomandare [i un

at=t de în]elept sfat duhovnicesc, se ridic\ nume-

roase întreb\ri: mai exist\, ast\zi, astfel de suflete

nobile [i, dac\ le mai putem afla în lumea [i în

via]a prezent\, care sunt modurile în care le putem

descoperi, ne putem odihni în ele [i le putem, la

r=ndul nostru, odihni [i pe acestea sau, mai scurt,

cum putem fi ferici]i [i îi putem oferi fericire unei

astfel de persoane, nu doar o stare de bine vremel-

nic\, ci bucuria ve[nic\?

La c=teva dintre aceste dileme, sper\m s\ oferim

un r\spuns în paginile ce urmeaz\. 

1 Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte duhovnice[ti. IV. Via]a
de familie, traducere din limba greac\ de Ieroschim. {tefan

Nu]escu, Schitul Lacu - Sf=ntul Munte Athos, Editura Evan-

ghelismos, Bucure[ti, 2003, p. 37.
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Mecanismele îndr\gostirii [i formele iubirii

În cadrul „ofertei sentimentale”, pe care o re-

prezint\ „starea de îndr\gostire”2, sentimentul de

a iubi [i de a fi iubit3, în complexul proces de d\-

ruire [i primire de afec]iune, sunt identificate trei

stadii, metamorfoze sau cristaliz\ri: stadiul stimulilor,

în care cele dou\ persoane se simt atrase în baza

unui magnetism, a unei energii fizice [i suflete[ti,

r\sp=ndit\ în întreaga lor fiin]\, lumin=nd-o, di-

namiz=nd-o [i conduc=nd-o la aprofundarea rela]iei

dintre ei; etapa valorilor, prin care acestea, aflate

într-un proces de cunoa[tere a celuilalt [i de auto-

cunoa[tere a lor, au prilejul s\ exploreze profund

via]a [i stilul celuilalt. Prin dialog [i comunicare,

adeseori îns\ masc=nd încercarea de t\inuire a

unor defecte, cele dou\ persoane aprofundeaz\ cu-

noa[terea reciproc\, împ\rt\[indu-[i [i propun=ndu-[i,

în speran]a accept\rii mutuale, chiar [i cu pre]ul

unor concesii personale, principiile [i convingerile

de via]\, experien]ele, proiec]iile [i idealurile, ex-

pectan]ele legate de viitor. 

2 Iolanda Mitrofan, Cristian Ciuperc\, Incursiune în psiho-
sociologia [i psihosexologia familiei, Edit Press Mihaela S.R.L.,

Bucure[ti, 1998, p. 234.
3 Gary Chapman, Cele cinci limbaje ale iubirii, traducere de

Irina-Margareta Nistor, Curtea Veche, Bucure[ti, 2000, p. 14,

observ\ c\ „Iubirea este cel mai important cuv=nt dintr-o

limb\ - [i cel mai derutant. At=t g=nditorii laici, c=t [i cei reli-

gio[i sunt de acord cu faptul c\ iubirea joac\ un rol esen]ial în

via]\”. 
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A treia etap\ a iubirii este cea a rolurilor, în

care, dup\ ce tinerii [i-au aprofundat tr\s\turile

personale, încearc\ s\ construiasc\ împreun\ un

tip de rela]ie, un fel de univers comun, la edificarea

c\ruia fiecare particip\ [i se implic\ personal. Aceasta

este faza renun]\rilor reciproce, din dorin]a de a

face viabile sentimentele pe care le-au experimentat

împreun\. Atunci c=nd exist\ dorin]\ de armoni-

zare, sunt f\cute concesii, nu totdeauna egale, ci

mai ales de c\tre persoana care iube[te mai mult [i

care se implic\ emo]ional mai intens în rela]ie. În

plus, niciodat\, parc\, în decursul c\s\toriei, dac\

se ajunge la pecetluirea rela]iei lor într-un astfel de

leg\m=nt, partenerii nu sunt la fel de dispu[i s\

fac\ at=t de u[or concesii, [i înc\ at=t de importante.

Prin aceasta, prietenia se dovede[te a fi o perioad\

de gra]ie din via]a sau rela]ia unui cuplu4. 

La baza atrac]iei dintre ei, a „împrietenirii” sau

„îndr\gostirii”, st\ „imaginea ideal\ de partener”5,

adic\ o construc]ie personal\, un ideal de iubit sau

iubit\, pe care fiecare persoan\ [i l-a construit în

mintea [i în sufletul s\u, în timp. Aceast\ imagine

ideal\ de partener are un caracter complex, în ea

identific=ndu-se sentimentele [i ra]ionamentele per-

soanei îndr\gostite, observa]ii [i motiva]ii numeroase

[i existen]iale, într-o rela]ie variat\, fie în favoarea

4 Iolanda Mitrofan, Cristian Ciuperc\, op. cit., pp. 240-241.
5 Constantin En\chescu, Psihosexologie, Editura Universal

Dalsi, f.l., 1999, p. 115.
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firi: „{i de voie[ti s\ afli puterea dragostei, spune

Sf=ntul P\rinte, apoi adu-mi aici un fricos [i sperios,

[i tem=ndu-se p=n\ [i de umbra lui, sau unul ne-

înfr=nat [i iute la m=nie, mai mult fiar\ dec=t om,

desfr=nat [i neru[inat, [i, în sf=r[it, av=nd cu sine

toat\ r\utatea, [i pred\-l în m=inile dragostei,

adu-l, zic, în nevoin]a ei, [i degrab vei vedea pe acel

fricos [i neîndr\zne] f\c=ndu-se b\rb\tos, mare la

suflet [i cu u[urin]\ îndr\znind spre toate. {i ceea

ce este minunat, c\ acestea se petrec nu doar

schimb=ndu-se sau pref\c=ndu-se firea lui, ci dragostea

î[i arat\ puterea chiar în acel suflet timid, [i se

petrece acela[i lucru ca [i cum cineva ar face o sabie

de plumb s\ taie ca [i una de fier, f\r\ îns\ a o face

din fier, ci r\m=n=nd în firea ei de plumb”6. Dragostea

face bun pe cel în]elept, iar pe cineva, chiar de ar fi

mai s\lbatic dec=t orice fiar\, îl face bl=nd ca o oaie7.

Din punct de vedere psihologic, se consider\ c\

oamenii, în cazul nostru cei doi tineri, se apropie

unul de altul în baza unuia din dou\ principii sau

legi ale psihismului uman: similaritatea sau com-

plementaritatea. 

6 Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur, Comentariile sau T=lcuirea
Epistolei înt=i c\tre Corinteni. Omilia XXXIII, Traducere din

limba elin\, dup\ edi]ia Oxonia, 1847, de Arhim. Theodosie

Athanasiu, Egumenul M\n\stirii Precista Mare din Roman,

edi]ie revizuit\ de Constantin F\ge]ean, Editura Sophia, Bu-

cure[ti, 2005, p. 356.
7 Ibidem, p. 357.




