ABORDAREA PARTENERULUI
DE

CĂSĂTORIE

’’Tot ce voiți să vă facă vouă
oamenii, faceți-le și voi la fel…’’
(Matei 7.12)

INTRODUCERE
○ Cele

mai multe conflicte
maritale derivă, sau se
accentuează datorită abordării
greșite a partenerului.
○ Alegerea unui mod corect de
abordare a partenerului poate
duce la evitarea sau rezolvarea
conflictelor maritale.

ABORDARE GREȘITĂ:

LIPSA DE RESPECT
○

○

○

○

Respectul și prețuirea nu trebuie să fie
determinate sau condiționate de nimic;
○ ’’…dând cinste femeii…’’ (1Petru 3.7)
○ ’’…ca Sara, care asculta pe Avraam si-l numea
"domnul ei”…’’ (1Petru 3.5-6)
Lipsa de respect favorizează înrăutățirea
situației, nu rezolvarea ei;
Pretenția de a obține o schimbare din partea
partenerului de căsnicie este absurdă, când nu îl
tratezi cu respect;
Indiferent care ar fi deznodământul unui
conflict, tratarea cu respect al celuilalt îți aduce
favoare.

ABORDARE GREȘITĂ:

NECONTROLAREA FURIEI
○

○

○

Mânia și furia sunt semnele că tu însuți ai
probleme de caracter și de comportament
○ ’’Nebunul îndată își dă pe față mânia, dar
înțeleptul ascunde ocara.
(Prov.12:16; Ecles. 7.9)
Furia este reacția cu care încerci să-l
pedepsești prompt, pe cel care ți-a greșit;
○ ’’Furia este fără milă…’’ (Prov.27:4)
În loc să ducă la rezolvare, furia va agrava și
mai mult situația.
○ ’’Cine este iute la mânie face prostii…’’
(Prov.14:17; 29)

ABORDARE GREȘITĂ:

ÎNVINUIREA ȘI ETICHETAREA
○

○

○

○

Învinuirea împiedică procesul de comunicare și
de rezolvare a problemei;
Etichetarea presupune că nu mai e nevoie de nici
o discuție, știu cine e vinovat;
○ ’’Dacă ați fi știut ce înseamnă: "Milă voiesc, iar nu
jertfe!", n-ați fi osândit pe niște nevinovați.’’
(Mat.12:7)
Stabilirea vinovatului, nu înseamnă rezolvarea
problemei;
În realitate, nici unul nu suntem fără vină.
○ ’’…oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poti
dezvinovati; (…) fiindca tu, care judeci pe altul, faci
aceleasi lucruri.’’ (Rom.2:1)

ABORDARE CORECTĂ:

LA MOMENTUL POTRIVIT
○

Nu în tensiunea conflictului;
○

○

Nu prea târziu;
○

○

’’După cum fierul ascute fierul, tot așa și
omul ațâta mânia altui om.’’
(Prov.27:17)
’’…Să n-apună soarele peste mânia
voastră și să nu dați prilej diavolului.’’
(Efes. 4.26-27)

În momentul în care nu este distras,
obosit sau stresat.

ABORDARE CORECTĂ:

ÎN MODUL ADECVAT
○ Nu

dojenitor sau sub formă
de reproș;
○ Nu pe un ton iritant;
○ Fără amenințări;
○ Fără a da un ultimatum;
○ Fără a-l trimite la
consiliere.

ABORDARE CORECTĂ:

APELÂND LA AJUTOR
○ Stabiliți

nevoia de consiliere ca și

cuplu;
○ Învingeți mitul că sunteți
singurul cuplu care întâmpină
probleme;
○ Acceptați ideea că poate fi mai
bine în căsnicia voastră;
○ Fiți înțelepți și realizați că pentru
a ajunge la rezultate diferite,

