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Despre prejudecata dragostei
la prima vedere
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Nu-þi lãsa creierul la intrare!

tãteam acolo, în vestiar, înghesuit de o mulþime de bãieþi, dupã
ora de sport. Era prima zi de ºcoalã. Povesteam, ºtiþi voi
subiectele preferate ale bãieþilor, când deodatã, prin curte, a trecut
ea.
Am ºtiut fix în secunda în care a intrat pe poarta ºcolii cã era
exact fata pe care o cãutam. Bãi, era perfectã. Pãrul blond i se revãrsa
în cascade pe umeri, strãlucind de de-abia îl puteai privi. Avea un
ten de parcã venea direct de la plajã ºi un chip care putea transforma
pe loc un tînãr de ºaptesprezece ani ca mine, într-un bâlbâit ºi
jumãtate.
M-am îndrãgostit, dragoste la prima vedere. Aºa i se spune, nu?
Era clar cã nu putea fi alta decât ea. Apoi a trecut ceva timp ºi pânã
la urmã am obþinut o întâlnire cu acea întruchipare a iubirii.
Lucrurile care au urmat au fost cât se poate de fireºti  ne-am
cãsãtorit, am avut copii ºi am trãit fericiþi pânã la adânci bãtrîneþe.
Ooo, ce frumos. Dragostea adevãratã, dragoste la prima vedere.
Uneori nu trebuie decât sã te uiþi la un bãiat sau la o fatã ºi ºtii cu
precizie cã þi-ai gãsit dragostea, cealaltã jumãtate pentru restul
vieþii.
Acest lucru este o prejudecatã. Da, uneori se chiar întâmplã,
însã în cazuri destul de rare. Cred cã poate fi periculos sã crezi cã
astfel de excepþii sunt expresia tipicã a dragostei adevãrate.
Am ajuns sã considerãm dragostea cu prioritate un sentiment:
un amalgam de emoþii puternice, fluturi care îþi zboarã prin stomac,
stele roze-n ochi albaºtri. Biblia însã vorbeºte despre dragoste ca
despre o acþiune, ca despre ceva care se face mai mult decât se
simte.
Mulþi oameni îºi imagineazã dragostea la fel cu Lumea Nouã
descoperitã de Columb  nu o cauþi în mod expres, însã deodatã
îþi apare în faþa ochilor! Dragostea! Din contrã, dragostea este mai
mult decât o floare parfumatã pentru un grãdinar  plantezi o
sãmânþã, o uzi, o îngrijeºti, smulgi buruienile care o ameninþã, apoi
o uzi din nou ºi dupã zile, sãptãmâni, luni, înfloreºte ºi continuã
sã creascã, sã înfloreascã, câtã vreme o hrãneºti ºi o îngrijeºti.
Înþelegerea greºitã a acestui mecanism explicã de ce multe
cupluri eºueazã în cãsãtorie. Nu toþi sunt pregãtiþi sã asocieze
munca, efortul, dragostei. Nu toþi se gândesc cã sãmânþa trebuie
udatã ºi cã buruienile care ameninþã floarea trebuie smulse din
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rãdãcinã. Nu toþi se gândesc sã pliveascã pãmântul ºi, de aceea, nu
mulþi se pot bucura de minunea înfloririi.
Apostolul Pavel a scos în evidenþã natura activã a dragostei
atunci când a spus: Bãrbaþilor, iubiþi-vã nevestele cum a iubit ºi
Hristos Biserica... Cum a iubit Hristos Biserica? S-a dat pe Sine
Însuºi pentru ea... Tot aºa trebuie sã-ºi iubeascã ºi bãrbaþii
nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îºi iubeºte nevasta, se iubeºte
pe sine însuºi. Cãci nimeni nu ºi-a urât niciodatã trupul lui, ci îl
hrãneºte, îl îngrijeºte cu drag, ca ºi Hristos Biserica (Efeseni 5:25
25, 2829, sublinierea noastrã).
Totuºi, poþi sã mai simþi acel imbold spre atracþie când blonda
bronzatã apare pe scenã. Sau poþi sã leºini când cãpitanul echipei
de fotbal te remarcã ºi intrã în vorbã cu tine. Dar atenþie! S-ar putea
sã nu fie vorba de dragoste. Este emoþionant, însã o astfel de reacþie
nu poate fi comparatã cu a iubi în mod activ pe cineva ºi a privi
cum creºte ºi înfloreºte acea dragoste metamorfozându-se în final
într-o floare parfumatã ºi plinã de mister.

Temã de casã
Înfruntã prejudecata creatã de mitul dragostei la prima vedere
rezolvând tema de mai jos:
Citeºte 1 Corinteni 13 ºi completeazã în cele de mai jos
caracteristicile dragostei aºa cum le vede apostolul Pavel.
Dragostea este ______________________
Dragostea este ______________________ (versetul 4)
Dragostea __________________________
___________________________________
___________________________________ (versetul 7)
Dragostea nu _______________________
___________________________________
___________________________________ (versetul 4)
Ea nu ______________________________
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___________________________________
___________________________________ (versetul 5)
Dragostea nu _______________________
ci _________________________________ (versetul 6)
Acum analizeazã-þi lista. Câte din caracteristicile de mai sus se
referã la simþuri ºi câte se referã la acþiuni?

