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\T eseniai aš (dr. Townsendas) atskirai vakarieniavau su dviem

.L ^1 susituokusiomis savo draugų poromis. Abi šios poros buvo vy

resnės ir kartu nugyvenusios daugiau kaip keturias dešimtis metų. Jos

buvo pasiekusios santuokos laikotarpį, kurį turėtume vadinti „aukso

amžiumi", kai meilė ir pastangos per visus tuos metus subrandina gilų

ir pasitenkinimą teikiantį ryšį. Tačiau buvau nustebintas, kokios skir

tingos buvo šios poros.
Su Haroldu ir Sara vakarieniavome savitarnos restorane, kuriame

valgius pasiimi pats pagal gautus talonus. Bebaigiant vakarieniauti, kai

atėjo eilė desertui, Haroldas iš marškinių kišenės išsitraukė taloną. Nu-

mesdamas jį priešais Sarą, jis atsainiai tarė: „Sara, desertą." Ne: „Sara,

prašau, gal galėtum atnešti mano desertą?" Ir tikrai ne: „Ar galėčiau tau

atnešti desertą, brangioji?" Haroldas manė, kad Sara paklusniai įvykdys

jo dviejų žodžių komandą.
Nežinojau, ką pasakyti, todėl sėdėjau ir stebėjau. Sarą aiškiai skaudi

no Haroldo vieša kontrolės demonstracija. Ji pasėdėjo porą sekundžių,

matyt, spręsdama, ką daryti. Tada sukaupė drąsą ir tyliai, bet ryžtingai

tarė: „Kodėl tau pačiam neatsinešus deserto?" Haroldas atrodė nustebęs.

Turbūt nebuvo pratęs, kad ji atsisakytų paklusti jo komandoms. Tačiau

atsigavo, nevykusiai pajuokavo apie įžūlias moteris ir nuėjo pasinaudoti

savo talonu. Kai jis nuėjo, Sara pasakė: „Atsiprašau, aš tiesiog negalėjau

nusileisti, kai esame su draugais." Man buvo labai liūdna dėl Saros, nes

supratau, kad jos atsakas vyrui tą vakarą buvo išimtis, o ne taisyklė. Taip

pat supratau, kad nors Haroldas ir Sara teisiškai buvo kartu, emociškai

jie buvo atsiskyrę. Jų širdys nebuvo suaugusios.
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Tavo gyvenimas prasideda šiandien
Jei skaitote šią knygą, greičiausiai santuoka jums yra svarbi. Galbūt

santuokoje esate laimingas ir norite ją dar sustiprinti. Galbūt susi

duriate ir sprendžiate dideles ar mažesnes problemas. Galbūt esate

nevedęs ir norite pasirengti santuokai. O gal esate išsiskyręs ir norite

išvengti šio skausmo, jei susituoktumėte dar kartą.

Daugumai iš mūsų visą gyvenimą trun-
kanti meilė ir įsipareigojimas vienam asmeniui   Kai du žmonės yra

yra pats didžiausias troškimas. Santuoka yra    laisvi nesutikti, jie

viena didžiausių Dievo dovanų žmonijai. Tai     yra laisvi mylėti.

gyvenimo lyg viename kūne su kitu žmogumi  Kai nėra laisvi, jie

paslaptis (Efeziečiams 5:31-32).gyvena baimėje, o

Santuokoje svarbiausia yra meilė. Ji susiejameilė miršta.

du žmones per rūpestį, poreikius, draugystę ir
vertybes, kurios gali įveikti skausmą, nebrandumą ir savanaudiškumą,

ir suformuoja kažką geresnio nei pajėgus sukurti atskiras žmogus. Meilė

yra santuokos šerdyje, nes ji yra paties Dievo širdy (1 Jono 4:16).

Bet meilės nepakanka. Santuokiniams santykiams reikia kitų in-

gredientų, kad jie galėtų augti ir klestėti. Šie ingredientai yra laisvė ir
atsakomybė. Kai du žmonės yra laisvi nesutikti, jie yra laisvi mylėti. Kai

nėra laisvi, jie gyvena baimėje, o meilė miršta: „<...> tobula meilė išveja

baimę." (1 Jono 4:18) Kai du žmonės kartu prisiima atsakomybę daryti

tai, kas geriausia santuokai, meilė gali augti. Kai jie to nedaro, vienas

prisiima per daug atsakomybės ir tuo piktinasi; kitas prisiima nepa

kankamai ir tampa savanaudiškas arba kontroliuojantis. Dėl laisvės ir

atsakomybės problemų santuokoje meilei bus sunku augti. Kaip augalas

blogoje dirvoje, santuokiniai santykiai džius nepalankioje aplinkoje.
Knyga Ribos santuokoje iš esmės yra apie meilę. Ji kalba, kaip ją

skatinti, auginti, vystyti ir gydyti. Norime padėti jums auginti meilę

sukuriant jai geresnę aplinką - laisvės ir atsakomybės aplinką. Štai čia
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Frenkas ir Džiulija buvo kitokie. Svečiavausi pas juos keliaudamas.

Po vakarienės nuvykome į jų namus, o kai jau turėjau grįžti į savo

viešbutį, mane reikėjo pavėžėti. Džiulija labai rūpinosi mano kelione ir

vežiojo mane po susirinkimus ir renginius. Atrodė savaime aišku, kad

tai ji parveš mane į viešbutį.

Tačiau Frenkas pažvelgė į žmonų ir pasakė: „Tu atrodai pavargusi,

brangioji. Aš parvešiu Džoną atgal į viešbutį." Džiulijos veide atsispin

dėjo grumtynės tarp pareigos man ir nuovargio. Galiausiai ji pasakė:

„Gerai, ačiū." Ir Frenkas parvežė mane į viešbutį.

Kitą dieną po konferencijos kalbėjau su Džiulija. Paminėjau gerano

rišką Frenko pasiūlymą ir kad jai buvo sunku jį priimti. Ji atsakė: „Taip
buvo ne visada. Kai buvome dvidešimties, jis nebūtų pasiūlęs, o aš nebū

čiau priėmusi pasiūlymo. Bet mes dėjome daug pastangų, kad spręstame

šiuos dalykus. Kai kuriais klausimais ryžtingai pasipriešinau, ir mes vos

neišsiskyrėme. Tai buvo sunkus laikotarpis, bet pastangos atsipirko. Ne

galime savęs įsivaizduoti be vienas kito draugijos." Būdamas su jais, pa

mačiau, kad Frenko ir Džiulijos širdys suaugusios ir jie emociškai artimi.

Nors abi poros daug metų pragyveno santuokoje, jų meilė ir santy

kiai buvo labai skirtingai. Haroldas ir Sara negalėjo giliai mylėti ir būti
artimi, nes Haroldas kontroliavo Sarą, o Sara leidosi kontroliuojama.

Jie kentėjo nuo to, kas vadinama esminių ribų nepaisymu, kai vienas

asmuo peržengia savo atsakomybės ir pagarbos kitam asmeniui ribas.

Kai vienas asmuo kontroliuoja kitą, meilė negali augti giliai ir pilnat

viškai, nes jai stinga laisvės.

Frenkui ir Džiulijai galėjo nutikti lygiai taip pat. Sprendžiant iš to, ką
girdėjau, ankstyvieji santuokos metai jiems prasidėjo panašiai. Frenkas

dominavo, o Džiulija paklusdavo. Tačiau ji išdrįso spręsti problemą, nu

brėžė ribas ir nustatė jų nepaisymo pasekmes, o jų santuoka sutvirtėjo.

Akivaizdu, kad abi sutuoktinių poros raškė ankstesnių karta pragyventų

metų darbo vaisius. Pirmoji skynė liūdesio vaisius, o antroji - džiaugsmo.
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turėsite vienodas vertybes ir abu vertinsite asmeninį augimą. O galbūt

tavo sutuoktinis nepakenčia ribų. Šį siauraprotišką nusistatymą irgi

galima įveikti.

Apžvalga
Sudalinome knygą į keletą dalių. I dalyje „Ribų supratimas" pristatome

(arba primename) ribų sąvoką ir kaip jas nustatyti santuokoje ir sau

pačiam. II dalyje „Ribų santuokoje įtvirtinimas" kalbame apie būti

nybę sujungti du atskirus gyvenimus, apie pagrindinius įsitikinimus,

kuriais remiasi ribas gerbianti santuoka, ir kaip
nubrėžti ribas kitiems žmonėms ir jų įtakai.     Ribos santuokoje

III dalyje „Konfliktų sprendimas santuokoje"    nėra knyga, kaip

apibūdinami šeši konfliktų tipai ir kaip nusta-     sutvarkyti, pakeisti

tyti ribas jas priimančiam ir jas atmetančiamarba nubausti

sutuoktiniui. IV dalyje „Ribų santuokojesutuoktinį.

iškraipymai" apžvelgiame keletą būdų, kaip
ribomis galima piktnaudžiauti.

Šiose dalyse pateikiama praktinė informacija, pavyzdžiai, lentelės

ir patarimai, kurie padės jums pritaikyti ribų sąvokas savo santuokai.

Nesupraskite klaidingai
Turime labai aiškiai pabrėžti, kad Ribos santuokoje nėra knyga, kaip

sutvarkyti, pakeisti arba nubausti sutuoktinį. Jei negali valdyti savęs,

išmokti kontroliuoti kitą nėra sprendimas. Sprendimas yra išmokti su

sivaldymo, kuris yra viena iš devynių Dvasios vaisių (Galatams 5:23).

Todėl negalvokite apie šią knygą kaip būdą priversti augti kitą. Ji yra
daugiau apie tai, kaip prisiimti atsakomybę už savo paties gyvenimą,

kad būtum apgintas ir kad galėtum mylėti ir saugoti savo sutuokti

nį, neįgalindamas jo arba jos blogo elgesio ir negelbėdamas nuo jo

pasekmių.
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pasireiškia asmeninės ribos arba asmens nuosavybės ribos. Jos skatina

meilę, nes apsaugo žmones.

Prieš keletą metų parašėme knygą Ribos: kada sakyti „taip", kada

sakyti „ne", kad patys tvarkytumėte savo gyvenimą, nes matėme, kad dau-

gelio žmonių asmeniniai ir dvasiniai konfliktai
^iandien yra ta     kyla dėl struktūros ir ribų stokos. Jie negali

diena, kai turėtumei   pasakyti „ne" kontroliuojantiems ar neatsa-

pradėti kurti ribas     kingiems žmonėms, todėl visada yra kontro-

savo santuokoje.     liuoj ami kitų reikalavimais. Nuo tada daugelis

mūsų klausė: „Kodėl neparašote knygos, kaip

nubrėžti ribas santuokoje, kad galėtume išspręsti problemas joms dar

neprasidėjus?" Pagalvojome, kad tai puiki mintis, ir taip gimė ši knyga.

Kaip pamatysite, svarbiausia čia yra charakteris. Vystantis žmonių

charakteriui, auga jų gebėjimas nustatyti ir gerbti ribas savo santuokose,

ir jie bręsta. Kai jie priešinasi žodžiui ne, jie lieka nesubrendę.

Daugelis žmonių mano, kad mes, žmonės, bręsdami fiziškai, auto

matiškai bręstame ir emociškai, bet tai paprasčiausiai netiesa. Amžius

yra būtina, bet nepakankama brandos sąlyga. Yra nesubrendusių se

nolių ir yra brandžių jaunuolių. Haroldas ir Sara vis dar nebrandžiai

elgiasi su labai senomis ribų problemomis. Frenkas ir Džiulija jas

išsprendė ir perėjo į daug gilesnius meilės ir brandos etapus. Norime

pabrėžti, kad šiandien yra ta diena, kai turėtumei pradėti kurti ribas

savo santuokoje. Kaip moko Biblija, gerai išnaudokite laiką, nes dienos

yra piktos. (Efeziečiams 5:16) Tai, ką imsiesi spręsti šiandien, turės

įtakos visam likusiam tavo santuokiniam gyvenimui. Tas pat galioja

ir tam, ką ignoruosi ar ką bijosi spręsti. Jūsų santuoka palaipsniui

panašėja į Haroldo ir Saros arba į Frenko ir Džiulijos, ir tai vyksta

jau dabar.

Galbūt abu esate pasiruošę kalbėti ir girdėti tiesą vienas iš kito ir
nustatyti bei priimti ribas. Šis atvirumas labai palengvins procesą, nes
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Todėl sveikiname atsivertus Ribos santuokoje^ Mes tikimės, kad ji

bus jums naudinga, kad ir kokia būtų jūsų santuoka. Meldžiamės, kad

jums mokantis santuokoje priimti žodį ne kaip gerų, atsakomybė ir lais

vė padėtų meilei įleisti gilias šaknis į jūsų širdis. Telaimina jus Dievas.
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