
    DRAGOSTEA 
 Joaca de-a flirtul ! 
  Flirtul în serie de dragul cuceririlor,de dragul sexului. Cel ce îşi dă drumul pe acest 
tobogan periculos devine dependent de el, neserios, nestăpânit şi greu de oprit. 
 Trăiesc în prezent, dar acesta la un moment dat va deveni trecut  dar ‚’’trecutul’’ nu 
va fi lăsat în urmă deoarece ne vom întâlni cu el în viitor.  
 La căsătorie unii cred că au lăsat totul în urmă şi iau viaţa de la capăt, dar nu vor lăsa 
nimic în urmă cu care să nu se reîntâlnească. Este dacă vreţi ca la hinduşi, budişti. Ei cred că 
au fost un animal, sau o altă fiinţă într-o viaţă anterioară. Aici este’’pe bune’’,  nu doar o 
credinţă idolatră, politeistă.  
 Ceea ce seamnă omul aceea va secera, spune principiul biblic din Galateni. Sunt 
adânc?  Nu? Înţelegeţi?  Cineva mi-a zis:’’frate ce vorbe adânci ai rostit, nu am înţeles 
nimic’’. Nu vreau să vă dau la început o fumigenă iar la sfârşit o lacrimogenă! 
  
 A.Prezentul devine trecut ce va fi prezent în viitorul tău! 
   Relaţiile tale trecute! 
 Suma obiceiurilor tale formează caracterul tău, şi vor influenţa viitorul tău. Nu există 
cupluri care nu au probleme în căs(z)nicie, deşi mulţi asta susţin. Dacă însă ţi se permite să 
sapi mai adânc în viaţa lor de familie, vei descoperi două probleme ale celor două persoane 
dinainte. Ambii intră în căsătorie târând după ei lucrurile din trecut. De aceea nu poţi ignora 
trecutul. 
  Cei ce se căsătoresc cred un mit:’’ Mitul găsirii persoanei potrivite’’.  
Ei gandesc aşa: ’’dacă voi găsi persoana potrivită voi avea o căsnicie împlinită. Când am să 
întâlnesc persoana potrivită totul va fi okay. Însă nici o clipă nu se gândesc că este posibil ca 
acea persoană să care după ea un lanţ mare şi greu. De aceea cei mai mulţi au găsit astfel 
persoana potrivită au relaţii intime, sunt siguri pe ei, şi se aruncă cu toată viteza înainte. Sunt 
foarte entuziasmaţi, fericiţi chiar, împliniţi. Ajung să spună că nimeni nu i-a iubit atât de mult 
înainte, nici chiar mama, tata, prietenii, fraţii.  
 Suntem suflete pereche, tu eşti steaua mea norocoasă...dar nu ştiu nimic de relaţii. 
Nu au pregătit relaţiile dintre ei. După un timp ceva se întâmplă, cineva începe să sufere? 
Relaţia se răceşte, comunicarea dispare. Apar tensiuni, confuzii.  
Aici unii cred că ‚’’sexul este cheia franceză, bună la toate’’. Cum să rezolve problema, mai 
ales femeia? Hai să facem un copil ! Să aducă un alt suflet într-o relaţie tensionată!? 
  Bărbatul căruia i se închisese robinetul anterior, îşi zice:’’grozav, sex din nou’’. Dar 
mai târziu realizează că pruncul nou venit nu va solidifica relaţia lor, ci o va face şi mai 
tensionată. Se ştie că bărbaţii căsătoriţi sunt cei ce păcătuiesc cel mai mult cu alte femei. 
Cine vrea să îşi salveze căsnicia nu va proceda astfel.  
 Am nevoie, îmi spunea cineva de curând, simt că plesnesc. Mai bine mă despart, 
decât să ajung să ard în iad. Ce şmecher este diavolul. El ne plantează fel de fel de gânduri, şi 
noi ne dăm dreptate singuri. Ce mult ne iubim noi pe noi înşine. Nu,sexul nu este o nevoie. 
Apa, da, mâncarea da, un adăpost deasupra capului, da. Cunosc cazuri când ceva s-a 
întâmplat cu soţia sau soţul şi deşi nu au mai avut relaţie fizică, au avut o relaţie spirituală, 
fără să renunţe la a-l iubi şi îngriji pe celălalt. Nu au murit. 
 Problema nu este între picioare, ci între urechi. În mintea noastră se duce lupta. Cei 
doi au copil mic. Când e mic, copilul plânge noaptea, soţul se duce obosit, nervos la lucru, şi 
acolo îşi tot ridică privirea ca Lot asupra câmpiei Sodomei, şi o vede pe ea. Veselă, odihnită, 
nechează ca nişte cai bine hrăniţi zice profetul în vechime. Ce-şi zice el?  



 Am probleme pentru că nu m-am căsătorit cu persoana potrivită. Dar acum cu cea 
de-a doua este altceva, ea este aleasa. Cea de-a doua căsnicie de obicei este mai rea decât 
prima, şi sfârşeşte mai repede decât prima. De ce? Pentru că sunt aceleaşi probleme. 
Căsniciile de la Tv.nu sunt reale. Dacă telenovelele ar fi reale, ar fi plictisitoare, şi nimeni nu             
s-ar uita la ele. Aceleaşi zile, aceleaşi probleme. Şi multe persoane caută parteneri ca în 
telenovele. 
 SFAT: în loc de căutarea persoanei potrivite, devino tu persoana potrivită ! 
 Era odată o tânără ce crescuse într-o familie de pocăiţi, dar când s-a făcut mare a 
început să se întâlnească cu băieţi. Avea pretenţii înalte. Într-o zi a pus ochii pe unul, cel mai 
cel mai, dintre cei mai cei mai. Era înalt, zvelt, frumos, matur, bogat şi era şi creştin pe 
deasupra. S-a implicat în această relaţie până peste urechi. După un timp s-a decis să-i spună 
mamei sale totul în detaliu. Mama sa ascultând-o şi cunoscând băiatu îi zice:’’ iubita mamei, 
băieţi ca el, nu sunt pentru fete ca tine’’.  Am căzut la pat bolnavă ştiind că mama avea 
dreptate. Din acea clipă s-a hotărât să renunţe şi să îşi predea viaţa cu adevărat lui Hristos. 
De atunci altfel a început să privească lucrurile.  
  Eşti tu persoana potrivită pe care o cauţi în celălalt ? 
  
Am auzit de persoane care vin la viitorul partenere cu o listă de revendicări. Vreau asta şi pe 
asta de la tine, şi nu vreau pe aia şi pe cealaltă. Dar tu?  Îmi amintesc de o rudă de-a mea 
care a avut multe femei. El le cerea viitoarelor neveste să ţină cele 10 porunci, atât. Dar el? 
Dar eu? Tu te pregăteşti să devii într-o zi persoana cu care ai vrea să te căsătoreşti?  
 Dacă tu ai fi el,te-ai căsători cu tine?  
Nu am plecat la vânătoare, ci am plecat pe drumul devenirii persoanei potrivite. Ciudat că în 
Biblie nu se găseşte învăţături despre cum să te căsătoreşti cu persoana potrivită, ci doar 
despre cum să fii persoana potrivită, cum să devii. 
 Relaţiile sunt o creaţie! 
 Dumnezeu a creat relaţiile. Pentru asta am fost creaţi. Cum să învăţăm să avem relaţii 
suntem învăţaţi în Biblie. 1 Corinteni 13 ne sunt prezentate câteva sfaturi : 

- Dragostea este răbdătoare. Nu pune întrebări insistente,de ce aia este aşa, de ce nu e 
aşa. Ea nu forţează niciodată. De ce? De ce? De ce? Dragostea dacă iubeşte aşteaptă. 

- Dragostea este bună. (ia în considerare ce spune, ce simte celălalt tot timpul). 
- Dragostea nu este invidioasă. Eu văd că am probleme, aşa că te trag şi pe tine în 

jos.Tu de ce să fii mai sus ca mine?!  Într-o vizită am văzut cum doar el vorbeşte, se 
laudă, se umflă de mândrie, iar ea îl aproba; dacă zicea şi ea ceva, el imediat o jignea 
şi-i spunea să tacă. De curând am auzit pe o femeie spunând că este bine ca femeia 
să fie bătută din când în când. Doamne transformă-ne caracterul, ajută-ne să 
devenim ceea ce am vrea de la alţii. 

- Dragostea nu-i dezonorează pe alţii. Nu-i face să regrete. Cu lacrimi se hrănesc unele 
persoane zi şi noapte, ca David.  
CORANUL: Există 3 tipuri de femei pe lume care ar trebui bătute cu nuiaua şi cu vorba 
în învăţătura islamică: 

o Cea care nu a fost bătută şi dată astfel pe brazdă când era mică 
o Cea care îşi ignoră soţul 
o Cea care nu se supune 

Mahomed a spus:’’să nu le bateţi peste faţă ca să nu le urâţiţi.Este o onoare pentru o femeie 
să fie astfel bătută. Bate-o dar să nu o blestemi. O baţi ca s-o disciplinezi. Să nu fie mai mult 
de 10 bătăi (pe zi?). Să nu o înjure, să nu-i rupă oasele, dinţii, ochii. Când loviţi femeia, să nu 



vă ridicaţi mâna, ci să o loviţi de la nivelul pieptului. Aceştia care fac aşa îşi onorează femeia. 
Dacă refuză să aibă contact sexual din diferite motive să fie bătută. 
 
     
    Lecţia nr.2 
ÎNTÂLNIRILE: 

- Din pricina problemelor, unora le este teamă să se căsătorească, dar toţi au 
probleme. 

Eşti tu persoana pe care o cauţi în altul ? 
Mitul persoanei potrivite – frankenmarriage-! 
Trecutul există şi va fi întâlnit în viitor ! 

În loc să caut pe cineva potrivit, caut să devin eu persoana potrivită. Dragostea este 
chimie, şi pe tine nu chimia te interesează, nu-i aşa? 

1 Cor.13.11 spune:’’când eram copil vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, dar 
când m-am făcut om mare am lepădat ce era copilăresc’’. 

 
O vedere biblică asupra femeii: 

- Femeia, Bărbatul, nu este un lucru pe care-l folosesc, fac ce vreau cu ea, iar după un 
timp renunţ la ea pentru că am găsit ceva mai bun. Unii bărbaţi gândesc ca nişte 
copii. Ei sunt tot cu jucăriile. La un timp după căderea în păcat femeile au început să 
fie tratate ca nişte sclave. Când se năşteau fetiţe, erau aruncate în râu, sau le 
abandonau. Practica aceasta nu a început astăzi la noi. Şi ei spuneau ca unii din zilele 
noastre: ’’încă o gură în plus’’. Romanii,  grecii mergeau la prostituate pentru sex, iar 
când ajungeau la bătrâneţe înfiau un adult căruia îi lăsa averea. Ne gândim ce 
revoluţie a avut loc prin ap.Pavel, Petru. Atunci foarte multe femei veneau la 
credinţă. Li se dăduse deja o poruncă nouă de Mântuitorul Hristos: ’’să vă iubiţi unii 
pe alţii – cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi’’. Iubire egală între sexe, respect 
faţă de toţi. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei.                                 
Efeseni 5. 25 ’’bărbaţilor iubiţi-vă nevestele’’.  Pavele, dar eu vreau să iau iubire, nu 
să dau, nu-mi pasă ce vrea ea, eu vreau totul,vreau mai întâi eu, şi vreau acum.  
 
Învăţătura biblică venea într-un întuneric foarte gros, era ceva nou. În Ioan cap.4 Isus 
vorbea la fântână cu o femeie. Mare mirare! Isus se pleacă lângă femeia adulteră 
târâtă în piaţă – şi nu o condamnă, şi spune:’’ du-te dar să nu mai păcătuieşti’’.            
1 Petru 3.7 ’’cu onoare, cu cinste’’. Ele sunt moştenitoare împreună cu noi. Tu, 
bărbatule, nu eşti superior. Dacă nu o tratezi astfel, nu eşti copil al Lui Dumnezeu, 
rugăciunile tale nu vor fi ascultate. Dacă nu avem astfel de mentalitate, un astfel de 
caracter format deja premergător căsătoriei, nu vei găsi o persoană potrivită, pentru 
că tu nu eşti o persoană porivită. 

Reînoieşte-ţi mintea, igienizează-ţi mintea, nu mai gândi cum gândeai, comportă-te 
diferit înainte de căsătorie, antrenează-te, dovedeşte-ţi ţie însuţi că ai depăşit aceste 
mentalităţi, şi când ţi-ai dovedit asta poţi spune că eşti gata să intri în căsătorie. 
  Astăzi ne întrebăm cum era posibil ca femeile să fie vândute ca sclave?  S-a început o 
campanie de dezumanizare a lor. Au fost asemănate cu lucruri, animale, târâtoare, şi nu 
cu fiinţele umane. Naziştii le numeau pe femeile evreice, târfe, curve, - o rasă subumană. 
Se spune că Hitler ducea garnituri de tren de bărbaţi blonzi cu ochi albaştrii să procreeze 
cu femeile şi astfel să rezulte rasa ariană. Unde s-a ajuns este uşor de înţeles. 



 Bărbaţilor, ori de câte ori luaţi în mâni o revistă murdară cu femei goale eşti într-o 
şcoală. Acolo înveţi. Ce ? 
- Un trup real, nu este destul de bun, nu e perfect 
- Un singur trup, pentru un singur partener, nu este destul de bun 
- Trupul soţiei tale nu este destul de bun 

Pornografia este un drog. În timp ea te va face să respingi dorinţa după o femeie 
adevărată. Te obişnuieşti cu pornografia, devii dependent de ea, să nu mai vorbim de 
masturbare, iar când te căsătoreşti, te vei aştepta ca soţia ta să-ţi împlinească toate 
fanteziile tale, dar asta nu se va întâmpla. Atunci ei se vor întoarce la fotografiile lor. 
Femeile goale nu-i ceartă, sunt bune şi le satisfac toate fanteziile. Soţia, va fi distrusă în 
felul acesta. Va trebui, spunea ea, să concurez cu sute de femei imaginare. Pornografia 
este un drog care va distruge relaţiile, şi femeia va deveni un obiect al plăcerii, şi nu o 
fiinţă la fel ca tine , cu simţuri, cu sentimente. Să nu îmi spui că la căsătorie tu doar vei 
spune:’’gata mă căsătoresc de-acum, şi las totul în urmă’’.  

Eşti doar un mare mincinos, care se înşeală singur, şi înşeală şi pe altul. Nu ai cum să 
te laşi, doar pentru că începi o nouă relaţie, nu este atât de uşor. Te sfătuiesc să începi de 
pe acum, dinainte să te căsătoreşti, să te pregăteşti. De aceea: 

-Promite azi că nu te mai întâlneşti cu nici o formă păcătoasă, sub nici o formă. Nu va 
fi uşor, dar dacă ceri Domnului să te ierte şi să te ajute, şi vei lupta,până la urmă vei 
birui.Poate vei deveni pentru o vreme un ciudat, dar tu ştii de ce trebuie să te porţi 
astfel. Vei începe aşadar să laşi în urmă ce era copilăresc. 

 
   SEXUL 

 
Ceea ce vei face acum, deciziile tale prezente vor afecta în bine sau rău viitorul tău. Sexul 

nu este doar ceva fizic cum adesea eşti minţit. Se spune că nimeni nu este rănit, dai cu 
pălăria în sus, important este să ştii să te protejezi să nu iei vreo boală, sau Doamne fereşte 
să nu ajungi la copii, sau avort. Sexul însă nu este doar o relaţie fizică. Dacă nu mă crezi să 
ştii, dacă nu cumva ai experimentat asta deja, te vei răni singur, vei răni partenerul de viaţă, 
şi vei suporta consecinţele. Relaţia sexuală implică toată fiinţa nostră: trup suflet şi duh. Dacă 
este  doar ceva fizic, trecător, de ce după 5 minute de ’’dragoste’’, te simţi aşa de murdară. 
 De ce dacă e ceva atât de simplu, când te atinge cineva cu gânduri murdare te simţi 
aşa de rănită? De ce dacă este doar o păcere, un copil molestat va fi afectat toată viaţa lui? 
De ce o femeie care a fost vioalată poartă cu ea stigmatul acesta toată viaţa ei, dacă e ceva 
simplu? Societatea vrea să-l facă să pară simplu – doar o relaţie fizică trecătoare, sau avortul, 
se spune că nu este o fiinţă umană, de ce totuşi omul este  extrem de afectat după o astfel 
de crimă? O prietenă de-a soţiei după ce a făcut un avort, a plâns multă vreme şi se simţea 
extrem de vinovată, cerând luni de zile iertare.  

 A prezentat vioara Stradivarius şi a spus ce fragilă şi scumpă este .S-a vândut un 
exemplar cu 3,6 milioane de dolari. Dar sexualitatea, noi, nu suntem noi mai scumpi cu mult 
decât o vioară? Într-o vitrină era un astfel de obiect de preţ.Acolo era un anunţ:’’nu mă 
atinge dacă nu mă cumperi!’’ Oare omul este mai prejos decât lucrurile scumpe? 

 
   INTIMITATE 
Dumnezeu a creat sexul la toate vieţuitoarele, dar la om l-a creat într-un mod deosebit. 

Nici un animal însă nu are himen, cum au fetele fecioare. Ştiţi cum spunea o fată 



credincioasă celor ce o batjocoreau pentru virginitatea ei :’’fetelor, eu ca voi pot fi oricând 
dar voi ca mine, niciodată’’.  

Toţi marii lideri ai sectelor lumii au ceva în comun:’’le-a plăcut să trăiască cu mai multe 
femei’’. Legea lui Moise, Pavel,Petru, Domnul Isus au spus :’’o singură femeie, pentru un 
singur bărbat’’. 1 Cor.6:18 ‚’’fugiţi’’, nu spune luptaţi-vă, ci fugiţi de păcatul imoralităţii. Nici 
un păcat nu răneşte atât de adânc fiinţa umană. Este o ruşine şi o rană atât de adâncă, încât 
o ducem cu noi toată viaţa. 1 Cor.6:16 ‚’’ nu ştiţi că cine se lipeşte de o se uneşte ,se face un 
singur trup cu ea...’’.Oamenii spun că nu este adevărat. Nu mă unesc cu ea, doar dau banii, 
şi-mi fac treaba. Când devii una cu acea persoană care la rândul ei a fost una cu alte 
persoane, persoana ta are de suferit. Te vei depersonaliza. Nu vei mai simţi nimic, vei fi 
amorţit. S-ar putea să dureze toată viaţa să îţi revii. Sexul are legătură cu duhul şi cu 
personalitatea ta. 1 Cor.6.19’’ trupul tău este Templul Duhului Sfânt’’. Trupul tău este al 
Domnului, de aceea nu poţi face cu el orice doreşti. 1 Cor.6.19,20 ‚’’ nu ştiţi că aţi fost 
cumpăraţi cu un preţ, de aceea proslăviţi pe Domnul în trupul vostru care este al Lui..’’. 

Sexul nu este o preferinţă personală, sexul a fost creat de Dumnezeu, de aceea există 
consecinţe când nu ascult. 

 
MIT : practica mă face perfect, mă perfecţionez, mă pregătesc din înainte. La căsătorie 

amândoi se bucură de trofeele ce atârnă în mintea lor.Ce fericiţi vor fi cu atâta experienţă la 
bord. Eu nu sunt prost zicea el, ştiu cum stau lucrurile, m-am antrenat. Ca să cânţi la vioară 
îţi trebuie multă practică, dar când intri în căsătorie nu ai nevoie de experienţă, pentru că 
acolo, şi atunci, sfinţenia contează , nu experienţa, iar în căsătoria sfântă vei şti totul intuitiv. 

 
ADEVĂR: romantismul în căsătorie este alimentat de exclusivitate, nu de experienţă. 

Împreună ajungem să ne împlinim, să ne completăm, să ne dăruim partenerului de viaţă      
într-un mod altruist, nu egoist.  

Păcatul sexualităţii aduce mult, foarte mult egosim în relaţie. 
 
Care este povestea vieţii tale? Întreab-o, întreabă-l. De ce? Pentru că cei mai mulţi mint 

aici. Ştie că nu are o poveste plăcută, şi ca să nu-l piardă, preferă să se ascundă. 
Din ziua când am înţeles cum stau lucrurile, am luat o decizie:’’ să-L onorez pe Domnul cu 

trupul meu, din ziua aceea m-am hotărât să încep pregătirea pentru căsătorie’’.  Acum la 
căsătorie, cei doi îşi spun astfel:’’sunt pregătit pentru tine! Am practicat această viaţă de 
legătură cu Dumnezeu înainte şi acum sunt pregătită să fiu ceea ce doreşti tu. Decide din 
timp ce doreşti să faci cu trupul tău. Decide din timp cui vrei să-i dai trupul tău, Domnului, 
pentru a-I sluji Lui ca Templu, sau vrei să faci din el o sinagogă a Satanei?! 

Să renunţi la ceva ’’bun’’acum pentru ceva mai bun mai târziu, nu este o pierdere ci 
este o investiţie! 

 
    Lecţia nr.3 
  PREGĂTIREA 

Cei doi se îmbracă frumos, îşi iau verighetele, închiriază o sală şi vin în faţa altarului. Îşi fac 
jurăminte unul altuia, dar ei nu se pot ţine de ele. Nu sunt pregătiţi. După ce trece o vreme ei 
se gândesc la acele promisiuni, mai ales după ce ştiu că le-au încălcat de mai multe ori. Ştiu 
că au promis, dar sunt conştienţi că nu este uşor. 
Primisiunile nu sunt substituiente pentru pentru pregătire ! Una este să te prezinţi la start şi 
să promiţi că vei termina cursa şi altceva este să fii pregătit să duci cursa până la capăt. Este 



o cursă lungă, eşti pregătit ? Spunem multe, dar asta nu înseamnă că voi şi putea să fac ceea 
ce spun. De ce? Pentru că nu m-am antrenat pentru asta. 
 Nu este suficient să spui :’’Da am să fac tot ce pot’’, pentru că vorba nu este suficientă. 
Pregătirea contează. Spun:’’am să tac, nu mai vorbesc...dar te trezeşti vorbind..’’.De ce? Că 
nu te-ai antrenat să taci. După ce trag o ceartă cei doi, încep să-şi strige:’’când ne-am 
căsători mi-ai promis că...’’ . 
  
 Promisiunile sunt supraevaluate ! 
La Bancă nu te duci cu rugăminţi, cu promisiuni, ci cu dovezi. Degeaba promit ceva dacă nu 
sunt capabil să îl împlinesc. Pe cei mai mulţi se pare că nu-i interesează trecutul celuilalt, ci 
doar promisiunile că se va schimba.  
 Lipsa de pregătire nu se suplineşte printr-o promisiune. Nenorocirea este că tinerii nu 
consideră o motivaţie serioasă  ’’pregătirea’’, până nu ajung să se căsătorească. De cele mai 
multe ori însă este, prea târziu. Pregăteşte-te pentru căsătorie; astfel când vei promite ceva, 
vei şti ce înseamnă, şi vei fi capabil să te ţii de cuvânt. În acelaşi timp dacă eşti pregătit nu o 
să vrei să te căsătoreşti cu cineva care nu s-a pregătit. Dacă celălalt nu merge în aceeaşi 
direcţie cu tine (nu e pregătit pentru asta), vor apărea conflicte. Ciudat că de obicei ne 
pregătim pentru orice domeniu în care intrăm, dar aici de multe ori nu ştim mai nimic. 
Proverbe: 14.8:’’ the wisdom of the prudent is to understand his way, but the folly of fools is 
deceit’’. Prudent este cel ce se gândeşte că ce fac azi a depins de ce am făcut ieri şi mă va 

afecta mâine. Prundentul se gândeşte cum se va termina. Prostul nu dă atenţie la aceasta. 
Proverbe:14.15’’cel simplu crede totul, dar cel chibzuit ia seama bine cum merge, engl.cel 
prudent se gândeşte la paşii săi’’.  
 Când se îndrăgostesc cei doi totul devine aşa de simplu: ah îl iubesc (chimie), avem 
aceleaşi iniţiale la nume, ne place acelaşi cântec, nu vezi că ne potrivim,  mi-a luat o floare, 
oooo e aşa de drăguţ. Păi bine dragă, dar uite cu cine a umblat el înainte, ce a făcut etc... 
eee, mi-a promis că se schimbă.  
Cel prudent spune:’’hai să îţi vedem trecutul’’. Cel îndrăgostit spune:’’ mi-a promis că se 
schimbă’’! Pe care din cele 2 te bazezi? 
Când te îndrăgosteşti pari simplist în gândire, de aceea pregăteşte-te dinainte să ‚’’cazi în 
dragoste – fall in love’’. Nu-i cumpăra gogoşile, minciunile că se schimbă, căci nu se va 
schimba. Nu se va întâmpla nimic. Nu mă interesează ce promite, ci de unde vine şi unde 
vrea să meargă. 

The past is a better indicator than a promise !(Trecutul este un indicator mai bun 
decât promisiunea) 
Dacă însă ai trecut prin tot acest proces atunci:  
   Concluziile: 
-Promite (acum) că vei deveni de acum, cineva care poate să-şi ţină promisiunile făcute pe 
viitor. Promite-ţi ţie însuţi în faţa Domnului şi spune-i şi cuiva în care ai încredere. 
-Hotărăşte-te să ierţi, învaţă practicând lucrul acesta.Vei avea mare nevoie de ea.  
-Hotărăşte să iubeşti necondiţionat.  
-Stabileşte o relaţie sănătoasă cu părinţii tăi.  
-Când intri în căsătorie nu intra cu datorii financiare, de aceea nu te obişnui să cheltuieşti 
mai mult decât câştigi, dar nu fi cu un duh de zgârcenie.  
-La căsătorie rupe cordonul ombilical cu părinţii. Ai grijă ce moşteneşti de la ei. Ce au făcut ei, 
este posibil să faci şi tu.  



-Nu îţi scoate prea mult trupul în evidenţă.Dacă vei ţine pe soţul tău lângă tine doar cu trupul 
tău, mai târziu după trecerea anilor este posibil să nu-l mai poţi ţine cu trupul. Ai nevoie de o 
relaţie trainică, şi nu de una efemeră. De aceea nu-l cuceri cu trupul tău. Cu ce-l cucereşti cu 
aia va trebui să-l hrăneşti toată viaţa. 
-Bărbaţilor,terminaţi cu obiceiurile proaste. Căsătoria nu vă rezolvă problemele.Căsătoria, pe 
cele bune le face şi mai bune dar pe cele rele le va face şi mai rele. Dacă bei acum, mai târziu 
nu te vei lăsa,ci vei bea mai rău.  
-Nu te mulţumi să spui:’’iubito, în doi vom face lucrurile mai uşor’’. 
-Evită trăitul împreună!  Relaţia fizică este fata morgană. Stăpâneşte-te înainte de căsătorie, 
şi te vei stăpâni şi după aceea. 
-Exersează autocontrolul, nu destrăbălarea. Aminteşte-ţi că ce faci acum te va afecta în 
viitor. Relaţia sexuală înainte de căsătorie te va afecta, nu te va ajuta. 
 
PENTRU NEPOCĂIŢII CARE AU RELAŢII CU POCĂIŢII ! 
 
Nu te gândi să te împrieteneşti cu o fată pocăită, dacă nu vrei să te pocăieşti. De ce ? E 
simplu. Mai bine caută-ţi una de-a ta.Veţi vorbi aceeaşi limbă. Dacă ei îi place deja de tine, să 
ştii că ea nu este o fată pocăită, ci o ipocrită, iar ţie nu-ţi plac ipocritele, nu? 
 
Eşti o persoană întreagă nu pentru că ai promis, ci pentru că ţi-ai dovedit în timp ţie şi celor 
ce te cunosc. 
Dacă vrei să ai cele mai multe şanse de izbândă vei asculta sfaturile mele! 
  


