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Dedic această carte celor ce vor să se adâncească în esenţialul căsătoriei: necăsătoriţi,
tineri care privesc cu teamă spre un asemenea act sau poate că tânjesc după căsătorie,
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CUVÂNT INAINTE
Nu demult Ap şi cu mine ne-am dus să înotăm într-un lac. Ne-am îmbrăţişat şi buzele noastre
s-au atins uşor. Lângă noi auzirăm nişte chicote. Era un grup de tineri de vârste între 8 şi 18
ani. M-am îndreptat spre ei şi i-am întrebat dacă li se părea ciudat că nişte oameni ce erau de
atâta vreme căsătoriţi mai erau şi îndrăgostiţi unul de altul. S-a născut astfel o discuţie
interesantă despre dragoste, tristeţe, aşteptări şi decepţii. Ce mi-a atras atenţia a fost faptul că
aceşti tineri erau deschişi şi sinceri când venea vorba despre propria lor durere provocată de
căsătoria părinţilor, legături rupte între tată şi mamă, relaţii distruse între părinţi şi copii. Am
avut ocazia să le vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, care se apleacă spre noi şi ne poate
reface relaţiile distruse. Tinerii nu au nevoie doar de vorbe, ci mai ales de exemple. Exemple
ale oamenilor care, deşi căsătoriţi de ani de zile, se iubesc încă, ori poate se iubesc încă şi mai
mult.
Ap şi cu mine suntem deja bunici, avem ase nepo ei. Dacă te uiţi înapoi, la viaţă, la
căsnicie, la vremea când am devenit părinţi, la câte a mai trebuit să învăţăm, câte suişuri şi
coborâşuri… îţi dai seama cât de repede au trecut toate.
Am avut şi clipe grele. Căsnicia noastră a trecut o dată chiar şi printr-un moment foarte
dramatic. Dar Dumnezeu era alături şi El ne-a condus prin acest moment mai departe. Inimile
noastre au rămas nedespărţite.
În ultima vreme Ap a fost foarte ocupat cu scrierea acestei cărţi i a scris-o bazat pe
propria-i experien ă, tiind despre ce vorbe te... Când avea o clipă de răgaz se închidea in
camera de studiu. Adeseori ieşea de acolo înviorat şi îmi spunea: „Nu e nimic mai minunat
decât să te apleci asupra căsătoriei şi să vezi cum a conceput-o Dumnezeu.” Eu cred în
valoarea acestei cărţi, nu doar pentru că ea vorbeşte despre căsătorie, ci mai mult decât atât,
eu, ca soţia autorului, ştiu cum este Ap ca bărbat, soţ şi tată. Şi mai cred în puterea cuvântului
atunci când îl pui în aplicare.
Eu am fost o vreme foarte bolnavă. Acest lucru a însemnat începutul unei faze noi din
viaţa noastră în care am intrat. A fost ceea ce s-ar putea numi întoarcere, pocăinţă, întoarcere
spre Dumnezeu, cât şi unul spre celălalt. Am recunoscut atunci unul faţă de celălalt că am avut
multe lipsuri la capitolul dragoste şi ne-am cerut iertare unul altuia. N-am să uit niciodată ce
mi-a spus atunci Ap: „Dacă vei mai ieşi vreodată din acest spital, pe palmele mele am să te
port.” Şi aşa a făcut. Mi-a dat mie ca femeie, dragostea lui şi locul în care să mă pot împlini,
pentru a deveni ceea ce Dumnezeu a vrut. Eu am început să-l respect mai mult, nu pentru ceea
ce făcea, ci pentru cine este el, atât în relaţia sa cu Dumnezeu, cât şi cu mine, cu copiii noştri,
cu prietenii.
Îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat un asemenea bărbat. Dorinţa mea e ca în această
lume imperfectă să fim exemple atât la modul personal, cât şi în căsnicie, ca prin aceasta şi
alţii să primească speranţa şi să îndrăznească să înceapă cea mai frumoasă relaţie pe care
Dumnezeu ne-a dat-o pe pământ: relaţia dintre un bărbat şi o femeie.
Anita Verwaijen

INTRODUCERE

În cartea sa „Schoolland”, Theo Thijssen scria, cam prin 1925, despre avantajul tăbliţei
faţă de foaia de hârtie din caietul şcolarului: „Tăbliţa, în ciuda faptului că acum nu se mai

vorbeşte la modul laudativ despre ea, este, foarte acceptabilă pentru copii, un instrument de
sorginte sănătoasă. Numai un semn cu buretele spre cuvântul scris greşit şi greşeala e
înlăturată de tot, într-o clipă; câtă uşurare pentru şcolarul care poate de-acum să îşi înceapă din
nou, cu calm, exerciţiile.”
Să începi cu tăbliţă curată, ce simplu ar fi! Dar câte greşeli facem noi, unul cu altul, cu
dragostea! Şi cât e de greu uneori să repari lucrurile. Suferinţa se adună şi la un moment dat
nu mai ştim ce să facem cu ea.
Mi se pare realist să convenim de la început că nici o căsătorie nu e perfectă, la
fiecare lipseşte ceva. În aproape fiecare mariaj se întâmplă o dată o criză de proporţii. Cine e
cinstit, recunoaşte că în asemenea momente gândul divorţului nu îi e străin. Ce să faci atunci,
cum să mergi mai departe? Despre acest lucru vă va spune cartea pe care aţi deschis-o.
Cartea de faţă e o carte creştină, asta înseamnă că punctele de vedere şi discuţiile în jurul
căsătoriei, cât i solu iile pentru salvarea ei sunt bazate pe principii biblice. Nu toţi cei care
vor citi această carte vor fi poate de acord că Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu.
Eu, însă, cred acest lucru, dar respect părerea celui care crede altfel.
Ceea ce am mai constatat însă e faptul că principiile biblice dau rezultate. Biblia
descrie modul cum oamenii se pot iubi unii pe alţii. Sunt convins că cei care vor ţine cont de
sfaturile date acolo nu vor rămâne decepţionaţi. Există o mulţime de programe de ajutor pe
baza principiilor creştine, care sunt efective şi pentru ne-creştini.
Biblia ne învaţă că instituţia căsătoriei e fondată de Dumnezeu. El ne-a arătat calea cea
mai bună de a ne iubi unul pe celălalt la modul optim. E de asemenea un mijloc de a înţelege
mai bine şi dragostea lui Dumnezeu. Căsătoria e un model de relaţie pe care Dumnezeu ar vrea
să o aibă cu oamenii. Dorinţa lui Dumnezeu a fost ca omul să aleagă în mod liber de a fi
dependent de creatorul său, ca sursă a tuturor lucrurilor, ca izvor al iubirii şi prin această
relaţie de dependenţă să aleagă a fi slujitorul aproapelui sau. Dar de la căderea în păcat omul a
devenit o fiinţă ambivalentă: el e dependent şi în acelaşi timp independent. Dragostea şi
egoismul se luptă unul cu celălalt. Omul e un vas plin de contradicţii. Cu cât trăieşte mai
departe de Dumnezeu, cu atât căsnicia lui va fi supusă la tot felul de presiuni.
Instituţia căsătoriei se află în criză. Mulţi oameni nici nu mai îndrăznesc să se
gândească la căsătorie iar unii, înainte de a face pasul spre ea, încearcă traiul în concubinaj. În
acelaşi timp alţii forţează nota numind relaţia cu cineva de acelaşi sex „căsătorie” şi impun să
fie recunoscută ca atare. În Statele Unite cam jumătate din căsătorii se destramă, în Olanda
mai mult de o treime. Actualmente la judecătoriile din Olanda se înregistrează în jur de 38.000
de cereri de divorţ anual. În acestea sunt implicaţi deci 76.000 de parteneri. Ce tragedie pentru
toţi aceşti oameni şi copiii lor!
Majoritatea populaţiei alege totuşi forma tradiţională de trai în comun, cea a căsătoriei.
Dar ce poţi face ca aceasta să nu eşueze?—se poate întreba cineva cu teamă. De aceea mulţi
aleg să trăiască mai întâi împreună, cu gândul ca, la o adică, să se despartă mai uşor. Cartea de
faţă se vrea o bază pentru o bună înţelegere a căsătoriei şi a sexualităţii şi propune câteva idei
practice spre soluţionarea problemelor din căsătorie. Cu ajutorul lor se va putea lucra la
reînnoirea şi la întărirea relaţiilor în cadrul căsătoriei. Ne vom ocupa mai ales de atitudinea
justă (pe care ar trebui să o avem unul faţă de celălalt) şi de justele decizii ce ar trebui luate
într-o situaţie de criză.
Căsătoria e cea mai palpitantă provocare, cea mai riscantă aventură pe care o poate gusta
omul. E cea care îţi oferă cel mai mult în ce priveşte încurajarea, mângâierea, împlinirea,
camaraderia, creativitatea, formarea caracterului, mai mult decât oricare altă relaţie pe care ar
încerca-o omul.
Dumnezeu a departajat omenirea, ca de altfel şi o parte a faunei create de El în unităţi mai
mici, perechi, cupluri sau cum am dori să-i mai numim, ca astfel să aducă mai multă coeziune
în structura creaţiei. În actul de unire a două creaturi Dumnezeu a pus ceva din principiul

dragostei Sale, cel de a da şi a primi. Nu era bine ca omul să fie singur. Aşa cum Dumnezeu a
făcut moleculele din atomi, aşa a vegheat ca societatea să se atomizeze. Dumnezeu Însuşi este
o unitate în sine, alcătuită în mod tainic din trei persoane diferite. Aceeaşi misterioasă
dimensiune divină e imprimată şi în unitatea căsătoriei. În perechea umană legată cu
Dumnezeu se oglindeşte aceeaşi trinitate dumnezeiască. Faptul de a încheia o alianţă numai
între doi oameni e o treabă cam incon tientă, care nu de puţine ori se sfârşeşte cu un eşec.
Punctul de plecare într-o căsătorie de la legătura în trei cu Dumnezeu este un experiment al
credinţei, cu asigurarea unei durabilităţi, productivităţi şi creativităţi fabuloase.
Am încercat să-mi susţin viziunea asupra instituţiei căsătoriei numai pe baze biblice atât
cât a fost posibil. Căsătoria e un legământ. Din ce reiese acest fapt? Intimitatea sexuală
înainte de căsătorie e în contradicţie cu ordinea instituită de Dumnezeu. Unde-i scris aşa
ceva? E surprinzător să constaţi că în toată colecţia de cărţi ce alcătuiesc Biblia se află linii
directoare ce formează o imagine consistentă privitoare la căsătorie. Acest fapt e cu atât mai
relevant cu cât e vorba despre un număr mare de autori foarte diferiţi unii de alţii şi răspândiţi
atât în spaţiu cât şi în timp.
Cartea „mea” e scrisă dintr-o lungă experienţă în avocatură, în intermedierea conflictelor şi
în activitatea pastorală. Are in conţinutul ei mult material pe care Anita şi cu mine l-am adunat
pentru a ţine seminarii despre căsătorie. Fără ea n-aş fi putut scrie o literă din cartea asta, în
primul rând, natural, pentru că ea este consoarta mea. E de altfel, atunci, o cartea a noastră a
amândurora. De fapt eu sunt ea şi ea e eu. Am învăţat să ne plasăm unul în postura celuilalt. Şi
totuşi, fiecare dintre noi a rămas el însuşi. Aceasta e minunea unităţii, misterul pe care îl
întâlnim şi în Dumnezeu. Mă bucur în fiecare zi cu ea,nevasta mea.
Le mulţumesc celor care, în timpul cât am scris cartea, mi-au fost de ajutor. Ei sunt,
indirect, aceia care ne-au cerut, de-a lungul vremii, Anitei şi mie, ajutorul pastoral. Prin faptul
că am avut posibilitatea să-i ajutăm şi să-i îndrumăm am avut şi noi multe de învăţat. După
aceea mulţumirile mele se îndreaptă către câţiva prieteni ale căror sfaturi mi-au fost de mare
folos. Datorită lor, recunosc, această carte a prins contur şi formă.
Dar mai presus de toate mulţumirea mea se îndreaptă spre El, care în timpul scrierii cărţii
mi-a dat atâta bucurie şi inspiraţie!
SCRISOAREA
Eram de apte ani căsătoriţi
Şi eu credeam că pentru veci suntem uniţi!
Cei trei copii ce mi i-ai dat, cuminţi, frumoşi,
Cu ei treceam prin viaţă maiestoşi…
Dar într-o zi veni la uşă un poştaş
Care-mi aduse-un plic poznaş:
Era scrisoarea unui avocat
Ce îmi spunea că propriul meu bărbat
Trecuse pe la tribunal
Ca să deschidă-o procedură…
Era, se pare-un fapt banal,
Dar pentru mine o harababură
Din care nici un cuvinţel n-am priceput…
Lăsai aşa, ca la-nceput:
Să vină-acasă omul meu
Şi seara, lângă şemineu
Să-mi spună, să mă lămurească…

El, cu privirea ştrengărească
Îmi spuse că ar fi mai bine
Să plece-o vreme de la mine…
Năucă şi cu sângele-ngheţat
Eu singură l-am ajutat
Să-şi strângă lucrurile frumuşel
Apoi, pe trepte, uşurel,
Şoptii în noapte-o rugăciune
El îmi zâmbi şi demară topindu-se-n genune…
Şi mai veni apoi, curând
Un alt plic, iar mirare!
Prin care trebui, pe rând,
La tribunal, în sala mare
Să mă prezint, dar nu oricum…
Prin ceaţa deasă şi prin fum
În coaste îmboldită
Mi se păru c-aud un glas:
„Aici e sala pentru avocaţi
Pe sală-aşteaptă cei care-s argaţi!”
Plecai parcă mai umilită,
De o povoară ne-nţeleasă gârbovită
Şi gândurile nu ştiu unde mi-au rămas…
Mă aşteptau copiii pe la poartă
Să povestesc de noua noastră soartă….
O dată omul meu trimise nişte bani
Acolo, nişte firfirici şi gologani
Dar viaţa noastră e din ce în ce mai goală,
Bazată pe-asistenţa socială.
Veni apoi încă-o scrisoare…
O, conţinutul ei mă doare:
La vorbitor, cu avocat,
Aveam decizii de luat
Privii la omul meu, în faţă…
Confuz, el mă vedea prin ceaţă
Iar avocatul, natural,
Spunea că-i doar un fapt banal
Ne explica politicos:
„Luaţi decizii cu folos!”
De gânduri negre copleşită
Oftam mereu, oftam spăsită…
Plecai apoi, plecai hai hui
Dar gândurile cui să spui?
Pe o banchetă-ntr-un taxiu
În drum grăbit spre casă
Doream atât de mult să ştiu
Ce soartă mă apasă

De-acum ce trebuie sa fac:
Să iau un avocat, să tac?
Veni apoi încă-o scrisoare
Era a patra, mi se pare …
Din nou, prin avocaţi sa împărţim
Ce ar fi trebuit doar să unim
Ca să rămână viaţa toată…
Iar omul meu sosi atunci
Cu-o doamnă blondă, platinată,
Să-audă despre soarta propriilor prunci…
Cu ochii-n jos ca doi străini
Nu îndrăzneam să ne privim.
Stăteam la uşă aşteptând
Cu mii de întrebări în gând…
Târziu sună şi clopoţelul
Dar eu nu mai ştiam care mi-e ţelul
Aflai că pruncii pot să mi-i grijesc
Din când în când chiar bani am să primesc
De la tăticul lor, ce uneori,
Mai rar, cam pe la sărbători,
Avea chiar drept să-i viziteze
Şi în vreun parc cu ei să se distreze.
Cam asta-i tot, nimic nu s-a mai întâmplat,
Nimic de omul meu n-am mai aflat…
Eu m-am întors de-acolo tot acasă
Stau singură acum la masă:
Încerc să înţeleg atunci ce-a fost
Cum îşi pierduse viaţa al ei rost
Aştept şi-acum un plic, cu o scrisoare
Veni-va el vreodată, oare,
Să-mi spună cumva, desluşit
Oare eu unde am greşit?!...
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O POŢI LUA ORICÂND DE LA ÎNCEPUT
Nu te mai iubesc

Filmul „Paris, Texas” al regizorului Wim Wenders începe cu imaginea unui bărbat ce se
depărtează în deşert. Pe cap poartă o şapcă de basebal i are privirea pierdută în infinit.
Fierbinţeala îi sfârâie în urechi. Târâie după el o canistră mare, vrea să bea din ea o înghiţitură,
dar canistra e goală… O azvârle undeva departe şi merge în continuare, pană când, epuizat,
cade. Mai târziu ne dăm seama, pe parcursul filmului, că soţia plecase de la el şi -- disperat,
omul nu mai vedea nici o alternativă decât calea spre pustie. Aceasta este una din multele
alternative pe care o alegem pentru a ieşi dintr-o situaţie de criză.

„Nu te mai iubesc.” De câte ori nu se rostesc asemenea vorbe în lumea noastră? Cât
de des într-o zi, într-o lună, într-un an? Aceasta înseamnă sfârşitul unei poveşti de dragoste.
Uneori e şi mai trist: „Nu te-am iubit niciodată…” E ca şi cum ai pune sare pe rană. Dar până
să se ajungă aici s-au întâmplat multe lucruri…
Eu nu am rostit niciodată cuvintele astea. Dar nu judec pe nimeni care le spune. Poate
nici nu-i uşor să le scoţi din gură. Este ca şi cum ai zice în mijlocul mării: „ Vaporul nostru se
scufundă.” Sau: „Am cancer”… Acela care le spune i e con tient de ce zice a devenit poate
indiferent în momentul în care le-a rostit: s-a gândit atât de mult la ele. Cel care le aude
simţea şi el, de o vreme, poate, ceva, se aştepta la aşa ceva. Cu toate astea s-ar putea să fie
şocat, cu atât mai mult cu cât celălalt s-a comportat atâta vreme normal, nedând nimic de
bănuit.
„Nu te mai iubesc”… o lume ce se năruieşte într-o clipă.
„Cincizeci de feluri de a-ţi părăsi iubitul”cântă Paul Simon. E un cântecel vesel:
cincizeci de feluri de a încheia cu celălalt. Numai că viaţa poate să-şi piardă dintr-odată orice
sens. Problemele relaţionale sunt principala cauză a stresului in lumea vestică. Se sfârşeşte un
vis şi începe un coşmar. Cum s-a putut ajunge atât de departe? Cu ce a început totul? Ce a
făcut să meargă toate pe acest făgaş?
În filme se întâmplă astfel de lucruri unul după altul, ca pe bandă rulantă. Ne uităm la
câte un astfel de film şi ne gândim: „Ce tragic!” Plângem alături de victimă şi ne supărăm pe
cel care înşeală aşteptările.
Dar oare noi nu am înşelat niciodată nici o aşteptare? Oameni apropiaţi, binevoitori, ce
simţeau cu noi? Oameni ce cu toată încrederea au început această relaţie cu noi... Aţi avut o
nuntă minunată şi un voiaj de nuntă cum l-aţi visat. Aţi împărţit patul unul cu celălalt, aţi avut
copii… Aceiaşi oameni pot deveni într-o astfel de relaţie reci şi distanţi, se transformă subit în
nişte trădători. Ba chiar ucigaşi ce îşi distrug partenerii din punct de vedere moral şi chiar
fizic. Datorită iritaţiilor şi scandalurilor repetate dragostea se transformă pe nesimţite în ură.
Inima, ce păstra in sine sentimentele cele mai tandre, iată-o acum umplută cu venin.
Care e motivul? Celălalt, desigur: aşa e mereu. El sau ea nu a făcut asta sau cealaltă în
de ajuns. Sau a făcut prea mult … Celălalt e mereu aşezat la stâlpul infamiei, pus într-o
lumină proastă, studiat la microscop şi dintr-odată se ivesc greşeli peste greşeli, nedreptăţi
peste nedreptăţi… Ce s-a schimbat de fapt? Cine s-a schimbat: celălalt sau tu? Există oare o
explicaţie omenească pentru o astfel de cotitură, pentru o astfel de colosală schimbare de
atitudine? Cum se poate ca o fiinţă prietenoasă, drăguţă, blândă, să devină cineva de
neînduplecat sau tăios din cale afară? O, prea de multe ori în afară nu se vede nimic… Aparent
cel în cauză a rămas acelaşi. Dar acasă, la masă, în dormitor e vrăjmăşie, acreală, cuvinte grele
ori poate e o linişte ce te îngheaţă, tăioasă. Nicăieri nu e o linişte aşa de grea ca într-o casă în
care doi oameni nu îşi mai vorbesc. Parcă o simţi că te apasă. Se spune doar strictul necesar,
despre lucruri, informativ, altceva nimic. Nici un cuvânt despre ce simţi, ce gândeşti, ce ţi s-a
mai întâmplat… Chiar şi între doi străini ce se întâlnesc într-un restaurant de gară se poate
crea o atmosferă mai omenească. Dar aici a început războiul rece.
Câtă durere, câtă întristare… Inimi sfâşiate şi de o parte şi de alta. Parcă ai fi în doliu.
Nici unul nu mai e stăpân pe situaţie, se pare că întâmplările au scăpat de sub control. Cine
regizează de fapt acest joc? Cine a scris un astfel de scenariu? Intervine apoi şi violenţa, te
pomeneşti aruncând cu obiecte, unele se distrug. Violenţa corporală, fizică, e la un pas.
Băutura ar putea avea rolul ei în astfel de cazuri. O legătură extraconjugală. Cei doi se evită,
fug unul de celălalt. Dacă sunt copii, probabil se încearcă să fie ţinuţi în afara acestor
întâmplări. Numai că ei au observat multe, nu le-a scăpat nici o nuanţă că e ceva neobişnuit la
mijloc… Unul dintre cei doi părinţi încearcă să explice copiilor ce şi cum. Numai că ei ştiau
deja totul. Simţeau ce se va întâmpla. Nu ştiu însă cine e de vină, nici nu vor să aleagă, să ia
partea cuiva. Ei îşi iubesc amândoi părinţii la fel de mult, îi găsesc la fel de drăguţi sau la fel

de greşiţi: ce i-o fi apucat, de ce fac astfel de lucruri? De ce nu mai e armonie în casă? Şi ei au
viaţa lor, în fond, au teme de făcut, trebuie să înveţe, au prietenii lor, ba mai sunt şi ei nesiguri,
au şi ei micile lor necazuri şi tristeţi…Şi acum toate astea, chestii neobişnuite, ce până acum
nu se petreceau în casa lor, le fac viaţa tare grea, dintr-odată…
Părinţii mai rămân o vreme îndelungată unul cu altul: copiii sunt încă prea mici… Hai
să încercăm să nu-i despărţim, până mai cresc.. Se inventează un modus vivendi, un fel de trai
prin care familia, de bine de rău, funcţionează cât de cât. Din fericire e perspectiva libertăţii,
altfel ar deveni de nesuportat. Nimeni nu a prevăzut asta, nimeni nu a intenţionat aşa. Intenţiile
sunt întotdeauna bune. Numai că rareori doar intenţiile sunt suficiente. Cu asta oamenii îşi
întind propria lor cursă, se expun şi devin pe nesimţite, victime naive. Ai cui, de fapt? Poate se
gândesc că unul altuia. De aceea se şi învinuiesc unul pe celălalt: greşeala e a celuilalt. Poate
am greşit şi eu pe undeva, hai să fim cinstiţi… Şi asta, fără-ndoială e aşa: oamenii greşesc de
multe ori.
Oare nici unul din cei doi nu-şi dă seama cu adevărat unde se dă bătălia? Unde e
câmpul de luptă? Unde a fost alimentată lupta: în camera de zi, în sufragerie sau în dormitor?
Oare nu cumva omul însuşi e câmpul de bătaie? Oare nu cumva lupta se dă chiar în el însuşi?
Nu cumva?... Nu cumva bătălia a început pentru el? Oare omul însuşi e cel ce luptă sau poate,
fără să-şi dea seama el însuşi e ţinta? S-ar putea oare ca el (sau ea) să fie doar un pion într-un
joc ce se dă la un alt nivel? Moşul şi Baba din povestea populară se iau mereu la harţă. Dar
oare ce se întâmplă în spatele cortinei, cine îi manevrează?
Cum se pot schimba oamenii atât de radical? I-a hipnotizat cineva în acest joc? E
cumva o formă de vrajă? Cum se poate că nici măcar nu îţi dai seama de ce se întâmplă? Eşti
cumva orbit? Dar cine te-a vrăjit şi te-a orbit? Ce ciudat, la celălalt vedem că ceva nu mai e în
ordine, dar la noi înşine, nu… În fiecare căsnicie există primejdia ca anumite simptome să fie
descoperite prea târziu sau chiar deloc.
Câmpul de bătaie al duhului

Viaţa e o bătălie … pe viaţă şi pe moarte! Odată ce te-ai născut, ai venit pe lume cu germenul
morţii în tine. Suferim cu toţii de o maladie iremediabilă: suntem muritori.
Pe acest tărâm creştinii şi umaniştii par să se înţeleagă asupra unui lucru: trebuie să
folosim orice moment al vieţii. Să ne iubim unii pe alţii. Sunt prea pu ini care să nu aprecieze
o astfel de propunere. Numai că în lume vedem prea puţină iubire. Adeseori nu e nimic altceva
decât faptul de a se tolera unul pe celălalt. Cei mai mulţi dintre părinţi îşi iubesc copiii, dar
când e vorba de educaţie, dau din colţ în colţ… De ce oare e atât de greu de realizat ce doreşte
omul cel mai mult: a iubi?! Nici un om cu mintea sănătoasă nu ar dori altceva decât binele.
Iubirea, pacea, dreptatea, fericirea, armonia, o lume întreagă nu face altceva decât să lucreze
neîncetat la realizarea lor. Am dori atât de mult raiul pe pământ, dar adeseori avem doar
iadul…
Nimeni nu purcede spre căsătorie cu altă idee decât cu cea de a fi fericit şi a-l face şi pe
celălalt fericit… Numai că probabil omul are nevoie de ajutor. Ajutor la ce? S-ar putea să fie
cineva care îi dejoacă planurile? Noi încercăm neîncetat să tragem de viaţă, dar pe parcurs
pierdem cu toţii. Cine e duşmanul ce ne fură fericirea şi chiar viaţa însăşi?
Vedem în lume două aspecte antagonice: lumină şi întuneric, viaţă şi moarte, pace şi
război, dragoste şi ură. Nici o creatură vie nu alege în mod voit sută la sută răul din cele de
mai sus. Cine alege războiul? Şi totuşi sunt destui cei care iubesc puterea şi de aceea aleg să se
bată. Oamenii aleg, pur şi simplu, greşit.
Cine alege, de bună voie, să îşi rişte căsnicia, să îi facă rău partenerului său şi apoi să-l
părăsească? Cel ce ar face acest lucru în mod premeditat ar fi un sadic. Lucrurile se întâmplă
de obicei după un proces îndelungat. Parcă nici nu mai eşti conştient de el. Când o uşă de la

casă începe să se „cojească” chemi vopsitorul să o dreagă sau te apuci singur de treabă. Dar
când o căsnicie începe să scârţâie, deseori nu se mai găseşte nici măcar un pic de putere de a
ne ocupa de ea cum s-ar cuveni, până când ne trezim că e prea târziu.
Primii oameni pe care-i descrie Biblia, Adam şi Eva se aflau într-o unitate desăvârşită.
Cu toate astea au căzut, unul câte unul, în faţa ispitei. S-a ivit cumva vreo imperfecţiune în
legătura lor? I-a reuşit cuiva să îi îndepărteze pe unul de celălalt? Ei au făcut alegeri greşite dar
au şi fost influenţaţi din afară. Pe undeva a fost deci un ispititor. Unde a avut loc ispitirea?
Unde s-a dat bătălia? În cartea sa „The Three Battlegrounds” Francis Frangipane descrie trei
câmpuri de bătaie: gândurile omului, adunarea creştină şi cerul. Întâi de toate el se ocupă de
the battelground of the mind, câmpul de bătălie al gândurilor. Iată ce scrie acest autor:
„Ştiţi că locul unde a fost crucificat Isus se numea Golgota, care înseamnă Locul
Căpăţânii. Dacă dorim să avem succes în lupta spirituală, va trebui să dăm prima bătălie pe
câmpia gândurilor noastre, pe Locul Căpăţânii. Căci domeniul vieţii gândurilor ne crucificate
este locul de intrare al asalturilor satanice asupra vieţii noastre. Ca să-l putem birui pe satan
trebuie sa ne crucificăm pe Locul Căpăţânii. Trebuie să ne pre-facem prin înnoirea min ii
noastrel .” (Vezi Romani 12:2)
Ateii nu cred nici în Dumnezeu, nici în diavol. Agnosticii lasă cam pe la mijloc
existenţa lui Dumnezeu şi a diavolului. Dar oare care dintre noi nu simte lupta dintre bine şi
rău ce porneşte dinăuntrul fiinţei? Cine vrea să recunoască de unde e această luptă?
Majoritatea oamenilor, printre care, din păcate şi creştinii, nu îşi dă seama că e o luptă ce se dă
pentru ei. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ni se spune în Epistola lui Pavel
către Efeseni, cap. 6, vers. 12, ci „Dumnezeul acestui veac”este acela care ne loveşte cu
orbirea. (II Corinteni 4:4) Dar aceasta nu e nicidecum o scuză, căci „dinăuntru, din inima
oamenilor ies gândurile …” (Matei 15:19, Marcu 7:21.)
În Biblie ni se spune că arhanghelul Mihail se împotrivea diavolului şi se certa cu el
din pricina trupului lui Moise. (Epistola sobornicească a lui Iuda 9.) Cu atât mai mult e
diavolul interesat de sufletul omului. Pe bună dreptate poţi zice că pentru suflet se dă o
adevărată bătălie. Dumnezeu doreşte omul dar şi diavolul. Asta nu înseamnă că ce doi sunt
egali ca valoare. Dumnezeu este cel mai tare iar diavolul este duşmanul înfrânt, înfrânt pe
Golgota. Dar în fiecare om se dă o bătălie proprie, la care el însuşi participă de aproape. Într-o
anumită măsură biruinţa e asigurată chiar de omul însuşi. Importantă este alegerea pe care o
face. Omul poate alege încă între viaţă şi moarte, între binecuvântare sau blestem. Alege
aşadar viaţa, ţine Scriptura drept scut. (Deuteronom 30:19) Cui vrei să-i slujeşti: lui
Dumnezeu sau inamicului Său?
Dacă-L alegi pe Dumnezeu vei fi liber, vei fi biruitor i vei avea o altfel de via ă .
Dacă nu-L alegi pe Domnul, vrăşmaşul te va influenţa din ce în ce mai mult, vei deveni o
victimă, vei pierde. Acela ce nu vrea să aleagă a pierdut practic bătălia. A nu crede în
Dumnezeu înseamnă a te lupta de unul singur; a nu crede în diavol înseamnă a nu-ţi vedea
duşmanul. Dar împotriva unui duşman invizibil e tare greu de luptat, iar de victorie, nici
vorbă…
O, sunt căsătorii ale necredincioşilor, care nu se destramă, care ţin, aparent, fără nici un
ajutor, fără nici o luptă. Ei sunt persoane agreabile, oameni sănătoşi, care înseamnă mult unul
pentru celălalt şi pentru alţii. Aşa după cum există şi credincioşi care numai exemple de urmat
nu sunt. Dar în ambele categorii se dă o luptă iar bună-starea nu e decât din îndurarea lui
Dumnezeu, ce lasă ploaia să cadă peste cei buni cât şi peste cei răi.
Orbirea

Cea mai puternică armă a inamicului lui Dumnezeu este minciuna. Aceasta a fost arma pe care
el a folosit-o încă din grădina Edenului. Biblia ne învaţă că diavolul este originea, „tatăl”
minciunii. Chiar şi cei mai de bună-credinţă oameni şi cu cele mai curate gânduri pot să-şi
piardă direcţia datorită minciunii. Ei sunt înşelaţi şi orbiţi. Problema orbirii e că cel în cauză
nu-şi dă seama de ea, tocmai pentru că el este orbit. Şi totuşi, există o soluţie împotriva ei.
David a recunoscut că a fost orbit şi a căzut în păcat: a comis un adulter şi a ucis. Numai că el
a fost gata să asculte de Natan, profetul, pe care l-a recunoscut ca şi pe liderul său spiritual.
De-abia atunci şi-a văzut căderea.
Prima soluţie împotriva orbirii este a o recunoaşte cinstit. A face loc adevărului şi a
privi minciuna în ochi. Adeseori ai nevoie de cineva, în aceste împrejurări, de exemplu un
pastor bun, ori un consilier, ori, poate, uneori, direct, un prieten foarte bun. David s-a rugat lui
Dumnezeu:
„Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima!
Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gândurile!
Vezi dacă sunt pe o cale rea,
Şi du-mă pe calea veşniciei!”
(Psalmul 139:23-24)
A doua soluţie împotriva orbirii este umilinţa. A te ruga cu umilinţă, ca Dumnezeu să
îţi atragă atenţia asupra pericolelor, de îndată ce a-i lua-o pe un drum greşit. Umilinţa e
necesară pentru a-i auzi pe alţii, inclusiv pe Dumnezeu, că îţi vorbesc, că îţi atrag atenţia. Cu
siguranţă că ţinând cont de cele de mai sus procesul orbirii poate fi întrerupt sau evitat. Duhul
orbirii l-am întâlnit mult prea des în problemele de căsnicie. Odată a venit la noi un cuplu
tânăr. Erau, de la prima vedere, o pereche foarte frumoasă, nu prea demult căsătoriţi, iar
femeia era gravidă. Te uitai la ei şi nu puteai să nu-i asemeni cu o pereche de porumbei, întratât se potriveau. Erau făcuţi unul pentru altul, se vedea de la o poştă. Problema lor era că
bărbatul nu ştia dacă ea era cea adevărată, sufletul lui pereche. A cunoscut-o în Statele Unite, a
luat-o cu sine în Europa şi după aceea s-au căsătorit. Acum el se întreba dacă nu cumva a luato în căsătorie doar dintr-un simţ al răspunderii. A trebuit să ne rugăm cu acest bărbat tânăr
până când minciuna a fost dată la iveală şi orbirea lui s-a risipit…Stă doar scris: „Dar ori de
câte ori vreunul se întoarce la Domnul măhrama este luată.”
(II Corinteni 3:16)
A fi mărginit

Ar trebui să fim deosebit de atenţi cu un lucru şi anume acela de a nu căuta responsabilitatea
unui mariaj ce a derapat pur şi simplu în afara noastră. Noi suntem expuşi la tot felul de
influenţe văzute şi nevăzute, dar fiecare dintre noi a primit din partea lui Dumnezeu
posibilitatea de a alege. Dacă cineva e „ispitit” şi cade, asta se întâmplă în primul rând datorită
poftei, de la început, a inimii. Dar noi aruncăm aşa de uşor vina asupra celuilalt sau asupra
diavolului.
Căsătoria nu e o treabă care se distruge dintr-odată.. O căsătorie ca cea de mai sus e
bolnavă de ani de zile poate… Cei doi, ori unul dintre ei, nu şi-au dat seama de asta sau, mai
bine zis, au închis ochii. Cam în acelaşi fel în care unii amână o vizită la stomatolog, până
când se pomenesc că dantura e aşa de bolnavă că nu mai poate fi salvată. Nu e de mirare: cei
de pe Titanic au rămas să danseze în sala de bal în timp ce vaporul se scufunda…Tot aşa, dacă
nu le dai destulă apă plantelor de apartament, ele se usucă, devin sensibile la diferite boli şi, în
cele din urmă, mor. Dacă eşti din acela care în mod consecvent îţi neglijezi căsătoria,
neinvestind nimic în ea, te pomeneşti că a murit.
Atât în practica mea avocaţială cât şi în cea de consiliere maritală am întâlnit des
oameni ce s-au simţit „luaţi prin surprindere” de divorţ. Unii au ajuns să-şi smulgă părul din

cap când şi-au dat seama că nu au avut ochi pentru nevoile celuilalt. Dar erau şi unii care încă
nu-şi dădeau seama nici atunci unde ar fi putut fi problema. Aceştia rămâneau la convingerea
lor că până de curând au avut o căsnicie bună şi că la celălalt partener ar putea fi vorba de o
„alunecare”. Aceasta e o formă de orbire, pe care mai degrabă am putea-o numi mărginire,
miopie. De altfel orice orbire începe prin a fi mărginit.
Adevărul

În gândurile noastre trebuie să se dea mereu o bătălie. Unele idei trebuie crucificate. Trebuie
să ne înnoim felul de a gândi. Dar asta cere supunere faţă de Dumnezeu, faţă de Cuvântul Său
şi faţă de persoanele care sunt fidele Scripturii, acele persoane ce poartă răspunderea spirituală
pentru noi. Acest lucru este valabil atât pentru cei ce au fost orbiţide propriile lor limite în
relaţia lor, cât şi de asemenea pentru cei ce susţin că, prin urmare, trebuie pus capăt unei astfel
de căsătorii, prin despărţire.
Sunt şi situaţii în care, în mod raţional, nu le mai poţi cere celor doi să-şi continue
traiul în comun, cum ar fi de exemplu abuzul sexual, totală neglijare a celuilalt, violenţă fizică
sau psihică asupra partenerului sau asupra copiilor. În asemenea cazuri separarea e singura
soluţie. Acest lucru trebuie spus de la bunul început.
Dacă însă nici unul din aceste cazuri nu este prezent şi totuşi ne gândim să ne
despărţim, e timpul să lăsăm adevărul să ne vorbească. Dar ce este adevărul? O căsătorie
destrămată e o ţintă neatinsă. E omeneşte să cazi. Un divorţ e de multe ori o fugă, un refugiu,
evitarea responsabilităţii, ce nu soluţionează nicidecum adevărata problemă. Adevărata
problemă se află înlăuntrul nostru: felul de a gândi.
Rezolvarea unei probleme de căsnicie nu e simplă nicidecum, acesta este iarăşi un adevăr.
Dar e, deseori, posibilă. Iată de ce avem nevoie:
 bună-voinţă
 cunoaştere şi viziune
 perseverenţă
 dragostea lui Dumnezeu şi puterea Sa.
De multe ori e posibil, zic eu. Există însă un aspect asupra căruia partenerul bine-voitor nu
are nici o putere: absoluta lipsă de voinţă a celuilalt. Dacă cealaltă parte nu doreşte sub nici o
formă, atunci devii şi tu neputincios. În asemenea împrejurare cel mai bun lucru pe care-l poţi
face e să-i arăţi celuilalt dragostea ta şi să te rogi pentru el, dar nu vei putea niciodată să-i
sileşti voinţa. Dar poate Dumnezeu e în stare să o facă… Se pare că uneori Dumnezeu
acţionează cu mână de fier împotriva cuiva care perseverează în a face răul. Saul, cel care mai
târziu devine apostolul Pavel, a fost un exemplu. Ceea ce la oameni e cu neputinţă, la
Dumnezeu e cu putinţă încă.
O poţi lua oricând de la început

Ai stat cumva în cumpănă şi te-ai gândit să pui capăt căsniciei tale? Sau să o stimulezi în
direcţia destrămării ei? Eşti cumva orbit? Crezi cumva minciunile nu ştiu cui? A venit vremea
să devii realist. Dacă tot aşa vrei să continui, nu numai căsnicia ta nu va mai sta în picioare.
Vor fi şi victime aici. În primul rând tu însuţi, soţul tău sau soţia ta, ca de altfel şi copiii tăi,
eventual. Mai e o singură cale: o poţi lua oricând de la început. Întoarce-te şi du-te înapoi. Nuţi va părea rău.

2.
LA ÎNCEPUT

O carte ce tratează despre căsnicie i problemele ei nu poate să nu vorbească şi despre
imaginea lui Dumnezeu asupra acestei instituţii, aşa cum a gândit-o El la început. Nu ne-am
pus de gând să vă schiţăm „portretul ideal”, căruia nu-i rezistă nici o căsătorie. Dacă ai
impresia cumva că în acest capitol ar fi vorba despre asta, e uşor să te descurajezi. Numai că
noi avem nevoie de un etalon, de o linie directoare, o perspectivă înspre care să tindem şi care
să ne păstreze pe drum. E vorba de a întinde o mână, de ceva prin care să încurajezi pe ceilalţi
să persevereze în dorinţa lor de unitate şi fericire în cuplu.
Relativitatea căsniciei

Cea mai frumoasă legătură ce există e, evident, cea între Dumnezeu şi om. Dar imediat după
aceasta vine legătura între bărbat şi femeie, în cadrul căsătoriei. Căsătoria în sine nu e aceea
care te duce la beatitudine, care te salvează, te sfinţeşte. Mulţi oameni nu au un partener. O
parte a vieţii nici nu eşti căsătorit: ca şi copil, ca văduvă sau ca văduv. Sau ca divorţat.
Dumnezeu poate avea un plan special cu viaţa cuiva. Aşa a fost în cazul Domnului
Isus Însu i sau în cazul lui Pavel. A te căsători e un lucru bun, dar uneori, a nu te căsători e şi
mai bine, ne spune Pavel în I Corinteni 7:25 şi mai departe. Dacă eşti căsătorit, nu lăsa
niciodată ca partenerul tău să ia locul lui Dumnezeu. Încercă să relativizezi. Nu este, aşadar, o
greşeală să te căsătoreşti, ci dimpotrivă, spune apostolul Pavel, dar nu te lăsa cu totul absorbit
de căsătorie. „…cei ce au neveste să fie ca şi cum n-ar avea…” . I Corinteni 7:29
Se poate că altuia nu i-a venit încă vremea să caute un partener. Se poate că Dumnezeu
mai aşteaptă, te protejează ori te pune la încercare. Dacă nu eşti căsătorit s-ar putea să resimţi
acest fapt ca pe ceva dureros. S-ar putea ca cineva în această situaţie să se simtă amărât, ba se
mai poate ca purtarea lui să fie una ţeapănă, nenaturală. Cel mai bine e să iei lucrurile aşa cum
sunt. Viaţa, în multe aspecte ale ei, e departe de a fi desăvârşită, însă oricum, rămâne un dar.
Faptul de a fi singur te ajută să-ţi găseşti identitatea în Dumnezeu. În singură-tate au auzit unii
oameni glasul lui Dumnezeu. Aşa a fost Avram, Moise, Pavel, Isus. Atunci Dumnezeu Însuşi e
partenerul tău. El poate să-ţi ofere ocrotire. Amărăciunea te face, de fapt, neatrăgător. S-ar
putea ca, neavând pe nimeni, să îţi fie tare greu, dar primeşti mai multă putere.
Dumnezeu aşa a vrut ca omul să-şi găsească un partener. „De aceea va lăsa omul pe
tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup.” (Genesa 2:
24, Matei 19:5 şi Efeseni 5:31) Aceasta sună ca un mandat, ca o chemare: lasă-ţi părinţii.
Lipeşte-te cu adevărat de nevastă-ta şi nu trăi ca un fel de burlac însurat.
Nu e înţelept să idealizăm căsătoria. Nici o căsnicie nu-i perfectă, pentru că oamenii nu
sunt perfecţi. Căsătoria aduce cu sine şi griji; uneori e necesară chiar o bătălie, ca ceva să iasă
la iveală. De aceea zicea Pavel că cei care se căsătoresc „vor avea necazuri pământeşti” de
care el ar vrea ca aceştia să fie cruţaţi.
Observaţia că o căsnicie e un lucru trecător, relativ, ar putea avea şi o latură
primejdioasă. Unii oameni sunt aşa de „sfinţi”, aşa de preocupaţi numai de aspectele spirituale
ale vieţii lor încât îşi neglijează partenerul: treburile lui Dumnezeu au doar o valoare veşnică,
nu-i aşa, pe când căsătoria nu o are. Dar aceasta este o eroare. Iubeşte-ţi aproapele e chiar a
doua poruncă, egală cu cea dintâi. Însăşi Biblia ne spune: „Cine găseşte o nevastă bună
găseşte fericirea.” (Proverbe 18:22) Dacă ai privilegiul să fii căsătorit, atunci căsnicia nu
mai e un lucru trecător. Atunci cei doi parteneri sunt responsabili pentru reuşita ei.
Căsnicia poate fi un izvor al bucuriei. Nu e de gândit o altă relaţie mai intimă şi mai
apropiată cu aproapele tău decât cea dintre bărbat şi femeie. În nici o altă legătură nu există

atâtea posibilităţi de slujire şi de dragoste de aproapele pe care le poţi pune în practică. Nimeni
nu are o dragoste mai mare decât acela care îşi pune viaţa la dispoziţia celuilalt. Şi cine e cel
mai apropiat dacă nu partenerul de viaţă? Căsnicia lucrează ca un suport şi în mod fecund, e
sursa de venire pe lume a copiilor, aduce siguranţă şi mângâiere. Doi parteneri uniţi prin
căsătorie au posibilitatea excepţională să clădească pe temelia iubirii.

Ce e căsătoria?

Când vorbim despre căsătorie se cuvine să facem de la început distincţia dintre o
legătură de viaţă şi un legământ. Prin legământ înţelegem structura adusă în cadrul legăturii
de viaţă a unui trai în comun. El este suma de reguli la care părţile sunt de acord să se supună
şi în acest fel să îşi desfăşoare traiul în comun.
Biblia nu ne dă într-un anumit loc o descriere certă şi completă a căsniciei în
totalitatea ei, aşa cum a vrut-o Dumnezeu. Ca să ajungem la o descriere justă a acesteia va
trebui să căutăm diferitele ei elemente în toată Biblia şi să le punem împreună.
Primul nostru punct important de legătură ar fi istorisirea creaţiunii. De altfel Domnul
Isus ne trimite la această istorisire şi la sensul ei dat de către Dumnezeu, Creatorul, în ce
priveşte relaţia de ”la început” dintre bărbat i femeie. El spune în Matei 19:8, când fariseii
cheamă în ajutor legea lui Moise: „Dar de la început n-a fost aşa”…. Dar cum a fost, atunci,
la început?
La început…

Dacă vrem să înţelegem bine toate aceste lucruri, va trebui să privim mai întâi cu atenţie
în cartea Genesei. La început a fost Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Dar cine e
Dumnezeu? El e o persoană care nu poate fi văzută, El e duh (Ioan 4:24) dar El e şi dragoste (I
Ioan 4:9). În sânul Sfintei Treimi se află dragostea desăvârşită, dragostea divină, agapè.
Dumnezeu a zis: „Haidem să facem omul după chipul şi asemănarea noastră”. De ce?
Avea Dumnezeu nevoie de oameni? Nu. Dumnezeu a creat omul nu pentru a se recunoaşte pe
Sine, ci pentru a-i dărui acestuia dragostea Sa, pentru a o împărtăşi. Dorinţa lui Dumnezeu,
dragostea lui Dumnezeu erau îndreptate spre Adam. Dragostea lui Dumnezeu pentru om e o
dragoste care nădăjduieşte totul şi nu aşteaptă nimic înapoi, nu caută deloc folosul ei, ci rabdă
totul. (Compară cu I Corinteni 13.) E scris că primul om a fost făcut de Dumnezeu din ărâna
pământului, i-a suflat în nări suflare de via ă i omul s-a făcut astfel un suflet viu. (Genesa
2:7.) Trupul omului, făcut din ărâna pământului a fost „însufle it”. Sufletul, care e alcătuit
din ra iune, emo ii i voin ă, e de fapt personalitatea omului. Sufletul, a adar, nu a fost
creat din pământ, ci a venit direct de la Dumnezeu. Sufletul a fost „conectat” cu Dumnezeu prin
duhul omului. În duhul omului locuia Duhul lui Dumnezeu. Astfel omul devenise o creatură
desăvâr ită: trup, suflet i duh. El fusese creat după chipul i asemănarea lui Dumnezeu i
semăna într-adevăr cu Creatorul său. Sufletul i duhul său, pline de Duhul lui Dumnezeu,
fuseseră, nu e a a, venite de la Dumnezeu; omul era parte din Dumnezeu. El a văzut, după
fiecare zi a Crea iei, că era bine ceea ce făcuse. Când creaţiunea a ajuns la final, prin facerea
oamenilor, bărbat şi femeie, Biblia ne spune că „iată, era foarte bine”. (Genesa 1:31) Dar în
Genesa 2, când se revine asupra momentului creării lui Adam, vedem că ceva nu era bine. „Nu
e bine ca omul să fie singur.” (Genesa 2:18) De ce a creat-o Dumnezeu pe Eva? Avea nevoie
Adam de ea? Nu era Dumnezeu suficient? Doar din partea Domnului primise el adăpostul şi era
recunoscut de către Făcătorul Său. Biblia ne spune că nu se găsise ajutor potrivit pentru el.

Adam avea numai un Tată. E adevărat ca acesta era Dumnezeu, ce era infinit mai mare, mai
puternic şi se găsea la cea mai mare înălţime în comparaţie cu el. Intenţia lui Dumnezeu era ca
Adam să se poată dezvolta în toată plenitudinea, ca om. De aceea a creat-o Dumnezeu pe Eva,
pentru a-i da posibilitatea lui Adam de a împărtăşi dragostea sa cu cineva de acelaşi nivel cu el.
Dumnezeu i omul au încă niveluri diferite „Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat
fiilor oamenilor.” (Psalmul 115:16) „Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de
sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre.” (Isaia 55:9)
Dumnezeu a umplut inimile lui Adam şi a Evei cu dragostea Sa divină în aşa fel încât ei erau în
stare să îşi transmită această dragoste şi unul altuia. Relaţia între oameni, mai ales cea dintre
bărbat şi femeie era intenţionat lăsată ca şi o şcoală a dragostei. Dumnezeu nu a creat-o pe Eva
în acela i fel cum îl crease pe Adam. Dumnezeu îl crease pe Adam din ărâna pământului.
Dar pe Eva o făcuse din Adam. Este scris că Domnul Dumnezeu a luat o coastă a lui Adam şi
din aceasta a creat-o pe femeie. Adesea ni se atrage atenţia că „sala”, cuvântul ebraic ce aici e
tradus cu „coastă”, înseamnă în acelaşi timp şi „parte”. Dumnezeu a luat deci o parte din Adam
şi a creat din ea un om independent. Primul bărbat i prima femeie au fost la origine una.
Femeia este „luată din om”. Adam a zis: „Iată, în sfârşit, aceea care este os din oasele mele şi
carne din carnea mea!” Prin aceasta ni se arată cât se sim ea el de unit cu Eva i explică de
asemenea cât de mare este, în general, puterea de atracţie dintre cele două sexe. Imediat după
aceasta urmează cuvintele „...de aceea omul ... se va lipi de nevasta sa”.
Aşa cum Dumnezeu doreşte părtăşia cu omul, pentru că acesta a purces din Creatorul
său, tot aşa îşi dorea şi primul om nevasta sa, pentru că şi ea purcedea din el. Iar această dorinţă
era reciprocă.
Dragostea dăruitoare de sine a lui Dumnezeu pentru om şi a omului pentru semenul său
o putem reprezenta schematic după cum urmează:
DUMNEZEU
ADAM
EVA
Dumnezeu voia ca Adam să nu caute folosul său. Dumnezeu este un Dumnezeu creativ.
Aşa trebuia ca şi Adam şi Eva să „facă oameni” după chipul şi asemănarea lor pentru a propaga
mai departe dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă...” .
Atunci s-a întâmplat căderea în păcat. În grădina Edenului se aflau doi pomi: pomul
vie ii i pomul cuno tin ei binelui i răului. Pomul vie ii Îl reprezenta pe Însu i
Dumnezeu. Cel al cuno tin ei binelui i răului reprezenta calea fără Dumnezeu. Dumnezeu a
zis: po i mânca din to ii pomii din grădină, dar din cel al cuno tin ei binelui i răului să nu
mănânci. Pentru că, în ziua în care vei mânca din el, vei muri. Numai că Diavolul îl convinge pe
om să mănânce... El îi zise omului: nicidecum nu vei muri! Dar Dumnezu tie că dacă vei
mânca din el, i se vor deschide ochii i vei fi ca Dumnezeu i vei cunoa te binele i răul.
Omul ascultă minciuna Diavolului i gustă din fructul pomului. Prin asta legătura cu
Dumnezeu a fost ruptă. Moarte, despre care Dumnezu îi spusese omului, nu e doar moartea
trupului, ci a fi în întregime dezlegat de Dumnezeu, Cel care dăduse via a însă i. Asta
însemna despăr irea ve nică de Dumnezeu. Ce se întâmplase după aceea cu sufletul i duhul
omului? Duhul lui Dumnezeu nu mai putea locui mai departe în om. Prin asta sufletul omului se
deformase. Inteligen a lui devenise îngâmfare fiindcă avea impresia că va ti mai multe decât
chiar Dumnezeu Însu i. Emo iile sale erau de-acum îndreptate spre sine iar el devenise un
egoist. Voin a omului se revoltase împotriva lui Dumnezeu, fiindcă omul ascultas de glasul
adversarului lui Dumnezeu. Omul nu mai putea primi dragostea lui Dumnezeu. Prin urmare
omul a trebuit să-şi găsească adăpostul, dragostea şi recunoaşterea, care până atunci o primise
de la Dumnezeu, în altă parte. Însă la cine? La celălalt. De data asta însă nu mai era o dragoste

împărtăşită, ci una care cere. Aceasta e dragostea omenească, care aşteaptă un răspuns. De
aceea există şi teama că nu va primi îndeajuns. Este vorba de egoismul ce merge singur să ia.
Iar dacă nu e suficient, cere mai mult. Sensul de curgere al iubirii merge invers decât a fost
conceput; în principal a devenit o treabă de „amor-propriu”.
Schematic am putea reprezenta cele de mai sus în modul următor:
DUMNEZEU
ADAM
EVA
Despre femeie e scris: „Iar dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău.” Acest lucru nu
ar trebui accentuat în primul rând numai cu conotaţii sexuale. E ceva rămas neîmplinit în
femeie, pe care ea îl caută în bărbat. El va trebui să împlinească ceea ce doar Dumnezeu ar
putea să o facă. Ea îl acaparează încetul cu încetul şi îl trage pe bărbat de la locul pe care
Dumnezeu i-l hărăzise. Care loc? Acela de lider spiritual al căsătoriei şi familiei sale. După
aceea trebuie şi ea, silită de împrejurări, să ia singură un asemenea loc.
Despre om se spune: „El va stăpâni peste tine.” Dar omul, ca bărbat, se deformase. În
loc ca el să rămână îmbrăcat cu autoritatea divină asupra creaţiei, bărbatul va acţiona cu putere
şi cu forţă ca să se impună i să se men ină. Cea mai mare frustrare a lui va avea de a face cu
munca sa. Cu sudoare îşi va câştiga existenţa. Omul va avea de luptat cu suprasolicitări, dar şi
cu infertilitatea şi cu şomajul. (Spini şi pălămidă.) Cea mai mare frustrare a femeii se va
manifesta în naşterea de prunci şi în educarea lor. Punctul ei cel mai vulnerabil vor fi copiii şi
va suferi cel mai mult datorită problemelor apărute în dezvoltarea lor.
Bărbatul şi femeia nu vor putea niciodată să prevadă în întregime nevoile celuilalt şi de
aceea se vor dezamăgi reciproc. Aşa apar obstacole în dezvoltarea relaţiilor lor. Înainte de
căderea în păcat dragostea lui Adam era îndreptată spre Dumnezeu şi spre Eva, după cădere,
spre sine însuşi.
Eva a greşit când a luat de una singură hotărârea, fără să-l întrebe pe Adam. Adam a
greşit şi el fiindcă nu şi-a intrat în rol, ba încă a mai acuzat-o şi pe nevasta lui. („Femeia, pe
care mi-ai dat-o!”) Implicit, prin aceasta, Îl acuza şi pe Dumnezeu care îi dăruise această
femeie. Eva l-a acuzat pe şarpe. A nega responsabilitatea pentru faptele sale este ceva ce omul a
repetat de la căderea sa.
Ce ar fi putut face Adam altfel? Ar fi putut, după ce Eva a păcătuit, să îşi asume el însuşi
responsabilitatea şi greşeala. Ea a meritat moartea („În ziua în care vei mânca din el vei muri”).
El ar fi putut să-şi asume pedeapsa aşa cum a făcut-o ultimul Adam. Isus a luat asupra Sa
păcatul miresei Sale. (I Corinteni 15:45.)
Soluţia problemelor fiecărei căsătorii este Isus. Dacă trăieşti în legătură, în părtăşie cu
El, atunci devii ca şi El. Atunci nu vor mai fi probleme de căsnicie. Numai că acesta este un
proces de creştere care începe prin a se dărui în întregime Lui. Haideţi aşadar să avem înaintea
ochilor noştri mereu modelul iniţial al dragostei lui Dumnezeu. Vom putea oare să ajungem noi
înşine la un astfel de model? Trăim doar într-o lume post-edenică! Atunci de ce a venit Isus? El
a adus cu Sine Împărăţia Sa. („Iată că Împărăţia Cerurilor s-a apropiat de voi.”) Chiar dacă
blestemul mai are putere asupra creaţiei, noi ne putem întoarce la Eden. E posibil!
Caracteristici
Care erau caracteristicile relaţiei, lăsate de Dumnezeu, dintre bărbat şi femeie, în
timpurile edenice? Cele mai importante le găsim în versetul 24 din Genesa 2: „De aceea va
lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup.”
Textul acesta, care e citat i de Pavel în Efeseni 5:31, este unul din textele standard din Biblie
despre căsătorie.Vedem aici o anumită ordine:







părăsirea părinţilor (al tatălui şi a mamei). Condiţiile pentru a începe o legătură
de convieţuire în comun sunt independenţa şi maturitatea. Părăsirea părin ilor
nu înseamnă a crea o bre ă în rela ia cu părin ii i nu înseamnă nici că copiii
nu i vor mai cinsti părin ii a a cum ni se sune în porunca a cincea. Dar
înseamnă că un copil trebuie să înve e să stea pe propriile sale picioare i să se
desprindă de părin i. Când un fiu sau o fiică încep să se maturizeze, părin ii
încetează de a le mai fi educatori. Dacă rela ia între ei este bună, copiii vor
respecta sfaturile părin iilor dar vor lua propriile lor hotărâri. Părin ii, la rândul
lor, ar face bine să respecte hotărârile copiilor lor. Sunt situa ii în care, for a i
de împrejurări, tinerii căsători i trebuie să locuiască împreună cu părin ii lor.
În asemenea împrejurări va fi deosebit de greu să se ia o distan ă suficientă unii
fa ă de al ii. i totu i, acest lucru e necesar să se întâmple, dacă to i vreau
ca noua căsnicie să se dezvolte într-un mod sănătos. Acest lucru e valabil i în
anumite culturi, unde există puternice legături de familie i în care genera ia
anterioară are tendin a dominării celei tinere. Nu e permis ca părin ii să
„domnească” asupra copiilor lor.
„alipirea” de celălalt: a promite celuilalt fidelitate, a se pronunţa pentru celălalt,
a încheia un legământ. Isus spune de asemenea că acest legământ de trai comun,
de la început, a fost conceput pentru toată viaţa. Scrisoarea de despărţire, pe care
bărbatul, potrivit legii lui Moise, trebuia să o dea femeii când acesta vroia să o
îndepărteze, a fost, ca să zicem aşa, o cârpitură, necesară „din pricina împietririi
inimilor voastre”. (Matei 19:8) Este scris: „ şi se va lipi de nevasta sa”, ceea ce
presupune exclusivitatea, monogamia.
un singur trup: a fi în întregime unul. Dar nu numai trupeşte: cuvântul ebraic
folosit aici pentru trup (carne) --„basar” – exprimă unitatea dintre trup, suflet şi
duh a omului în totalitatea sa. Remarcabil e că a deveni un singur trup, potrivit
ordinii stabilite de Dumnezeu, se realizează de abia după alipire.


În cele din urmă cei doi vor fi roditori, ceea ce înseamnă naşterea de prunci
(”creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul” Genesa 1:28 ), cât şi chemarea de a supune
creaţiunea, de a lucra şi de a o păstra (Genesa 1: 26, 28, 2: 15, 19, 20).
În această unire de viaţă Dumnezeu a gândit şi pentru Sine un rol. El doreşte să fie
chiar El Însuşi un partener. El e cel care uneşte. Eclesiastul spune într-un pasaj ce poate
fi aplicat şi cu privire la căsătorie despre „funia împletită în trei” (Eclesiastul 4:12).
„Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” (Matei 19:6, Marcu 10:9)
Dragostea în căsătorie

În literatura specifică despre căsătorie se face adesea distincţie între diferitele feluri de dragoste.
S-ar putea spune că dragostea e alcătuită din diferite componente, aşa precum lumina e alcătuită
din culori diferite. Limba greacă veche are mai multe cuvinte pentru diferite forme de dragoste
sau diferite aspecte ale ei. Am optat aici, ca de altfel mulţi alţii înaintea mea, pentru trei forme.
Filia dragostea naturală, prietenescă, camaraderească, afecţiune. Ar putea fi vorba
despre o dragoste între prieteni, între părinţi şi copii. Ea există şi între cei doi căsătoriţi.
Partenerii de căsătorie sunt, mai întâi, prieteni. Ei împart toate între ei. Îşi spun unul altuia tot ce
au trăit şi li s-a întâmplat. Spui omului de lângă tine ce te preocupă. Partenerul tău e prietenul
tău intim, cel care sare pentru tine, cel care te încurajează, cel ce te susţine. Filia e dragostea
imperfectă. E dragostea omenească, cea care aşteaptă un răspuns. E dragostea bazată pe simţ.
Agapè dragostea altruistă, necondiţionată. Dragostea ce acţionează şi nu se limitează la
simţuri. Aceasta e dragostea divină, aşa cum e descrisă în I Corinteni 13. E dragostea bazată pe

o alegere. Poate un om iubi cu această dragoste? Poate un om iubi în mod cu totul dezinteresat?
Cu dragostea ce probabil aşteaptă un răspuns, ce speră un răspuns, dar nu se micşorează dacă nu
îl primeşte? O ilustra ie a deosebirii dintre agapè i filia o găsim în Ioan 21:15, până la 18.
Petru tocmai s-a lepădat de Isus. El îl iubea nespus de mult pe Domnul său, dar din cauza celor
întâmplate a început să se îndoiască foarte tare de dragostea sa. În textul de bază din limba
greacă se folose te alternativ, când cuvântul filia, când cuvântul agapè. Isus l-a întrebat pe
Petru: „Mă iubeşti tu pe mine?” (agapè). Petru i-a răspuns: „Doamne, ştii că te iubesc!” (filia)
Petru, cel care cu puţin înainte se lepădase de Isus, nu s-a gândit că i-ar putea oferi Domnului
său mai mult decât prietenia, filia, dragostea imperfectă. Isus, El însuşi întruchiparea dragostei,
(agapè) l-a lăsat în cele din urmă în pace pe Petru. Adevărata dragoste trebuie să se dezvolte
prin experien e i încercări. Dragoste divină, dezinteresată, la ce distanţă de neatins te afli faţă
de noi! Dar putem creşte spre o astfel de iubire.
Din fericire avem încă filia şi erosul. Acestea sunt baza unui cuplu tânăr, ce tocmai se
căsătorise.
Eros dragostea senzuală, dorinţa trupească după celălalt, bucuria trupului celuilalt, a fi
una cu celălalt. Cuvântul eros, (numele zeului grec al dragostei) din limba greacă veche, nu
apare în Noul Testament, ci folosirea lui este în general acceptată, în cercurile cre tine, pentru
a descrie acest aspect al dragostei. Numai căsătoria şi ea în exclusivitate, aşa cum ar trebui să
fie, cuprinde toate aceste trei forme ale dragostei. Filia şi agapè le întâlnim şi în alte relaţii.
Eros este, dimpotrivă, plănuit de Dumnezeu pentru legătura realizată prin căsătorie. Cele trei se
completează reciproc. Nici o altă legătură între oameni, decât instituţia căsătoriei, plănuită de
Dumnezeu, nu cuprinde toate aceste trei forme ale dragostei. Aceste trei forme ale dragostei au
tendinţa de a fi antagonice. Dar Dumnezeu vrea ca omul să crească în dragoste, ca statura
dragostei agapè să aibă prioritate. Scriitorul englez C.S.Lewis spune că mai întâi trebuie să
moară dragostea naturală şi să fie îngropată, ca prin urmare, să poată învia în dragostea
nemuritoare, de neofilit, necondiţionată. Bărbaţii se opresc mai degrabă la dragostea senzuală,
eros, femeile, la filia, dragostea naturală. Dragostea senzuală poate deveni pentru bărbat o
obsesie, el se poate fixa asupra ei. Dragostea naturală poate deveni pentru femeie un fel de
religie. Femeile pot ţine persoanele pe care le iubesc într-o îmbrăţişare mortală. Asta nu
înseamnă câtuşi de puţin că filia şi eros nu se cuvin. Dar cele două trebuie să-şi găsească
sublimarea în agapè .
Chemarea fiecăruia

Bărbatul şi femeia, au fiecare chemări diferite. În lumea de astăzi deosebirea dintre cei
doi ameninţă să se piardă din ce în ce mai mult. Eu optez mai degrabă pentru ideea de chemare,
decât pentru cea de tipar al rolurilor. Chemării bărbatului îi corespund, în rezumat, a îndruma, a
purta răspunderea, a oferi dragostea jertfitoare. Chemările femeii sunt: a fi un ajutor şi „a fi
supusă”.
Chemările celor doi vor fi descrise mai în detaliu în cele ce urmează.
A îndruma, a purta răspunderea

Bărbatul este persoana care conduce în căsătorie. Aşa a stabilit Dumnezeu. Citez aici din I
Corinteni 11: 3 şi 7-10.”Dar vreau să ştiţi că Hristos este capul oricărui bărbat; că bărbatul
este capul femeii şi că Dumnezeu este capul lui Hristos.” (v.3) „Bărbatul nu este dator să-şi
acopere capul, pentru că el este chipul şi slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava
bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. i nu bărbatul a
fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia, din pricina îngerilor,
trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei.” (v.7-10)

Pavel ne descrie aici o atitudine de autoritate: Dumnezeu – Cristos – bărbat – femeie.
Aceasta este ordinea lui Dumnezeu. Am putea trece cu vederea recomandările lui Pavel despre
îmbrăcăminte şi coafură, pe care el probabil era nevoit să le facă. Pălăria femeii* este un dat
cultural, dar pe tărâm spiritual ea trebuie să aibă „capul acoperit” de către bărbatul ei, deci să fie
acoperită. Ce caută au îngerii în povestea asta? Îngerii sunt „duhuri slujitoare trimese să
îndeplinească o slujbă pentru cei care vor moşteni mântuirea.”(Evrei 1:14) E evident că ei nu
pot să se apropie de o căsătorie sau de o familie şi să intre în acţiune numai dacă raporturile de
autoritate sunt puse la punct aşa cum se cere. Şi acest lucru e de înţeles, căci şi îngerii sunt
creaturi supuse ordinii instituite de Dumnezeu.
Pavel îi atribuie lui Adam cea mai înaltă autoritate: „Căci întâi a fost întocmit Adam şi
apoi Eva.” (I Timotei 2:13). Cu alte cuvinte el e căpitanul pe vapor. Biblia ne mai spune în
diferite locuri: „ Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului.” (Efeseni 5: 22,
Coloseni 3:18, I Petru 3:1) Cea mai mare autoritate presupune şi cea mai mare răspundere. Că
Dumnezeu îi cere bărbatului socoteală e evident din Genesa 3:9, unde El se adresează întâi lui
Adam şi abia după aceea Evei.
Femeia, care e adesea mai sensibilă (şi în chestiunile spirituale) şi mai impulsivă decât
bărbatul, are nevoie de autoritatea protectoare a acestuia. Ea este, nu-i aşa, mai sensibilă şi la
ispite, ca i Eva, după cum ne spune Pavel. (I Timotei 2:14.) Bărbatul gândeşte adesea mai
structurat decât femeia. Dacă femeia îşi supune aportul ei spiritual, deloc neglijabil, sub
autoritatea bărbatului, iar acesta îi acordă spaţiu suficient pentru împlinirea ei, aceştia creează
împreună un minunat echilibru. Pavel scrie în I Timotei 2: 11 şi 12: „Femeia să înveţe în
tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai pe sus
de bărbat, ci să stea în tăcere.”
Această ultimă parte din citatul de mai sus a creat multe neînţelegeri. Cea mai plauzibilă
explicaţie ar fi aceea că Pavel nu vrea ca femeia să îşi exercite dominaţia asupra propriului său
bărbat deoarece faptul ar fi în dezacord cu ordinea instituită de Dumnezeu. Cele de mai sus ar
fi, de altfel, mai degrabă un compliment decât o reprimandă la adresa femeii. Pavel ştie din
experienţă că femeile, în plan spiritual, se străduiesc să o ia înaintea bărbaţilor. Pasajul în cauză
ar fi, aşadar, după explicaţia dată, recomandat numai în legătură cu doi oameni angajaţi în
parteneriatul căsătoriei. Acelaşi Pavel le dă celor doi calificativul de perfect egali: „Totuşi, în
Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din
bărbat, tot aşa şi bărbatul prin femeie şi toate sunt de la Dumnezeu.” (I Corinteni 11:11-12)
„…nu mai este nici parte bărbătească nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos
Isus.” (Galateni 3:28)
Iubirea jertfitoare

Bărbatului i se cere cu precădere să-şi iubească nevasta cu o dragoste divină. În Efeseni
5: 25-30 citim doar: „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe
Sine pentru ea, ca să o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să
înfăţişeze înaintea Lui această Biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură, sau altceva de felul
acesta, ci sfântă şi fără prihană. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe
trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi. Căci nimeni nu şi-a urât
vreodată trupul lui ci îl hrăneşte şi îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos biserica, pentru că noi
suntem mădulare din trupul Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.” Cuvântul folositîn
acest text în mod constant de către Pavel e agapè . Aici i se cere bărbatului să îşi iubească
nevasta aşa ca şi Hristos, care pentru mireasa Lui, Biserica, S-a dat pe Sine, S-a jertfit. E un
lucru ce merge foarte departe. Femeii nu i se cere explicit o dragoste ce merge până la

sacrificiu. Femeile sunt probabil, prin natura lor, în stare de o dragoste mai mare. Sunt destule
exemple de bărbaţi şi femei ce au iubit până la jertfă.
În lumea de astăzi, preocupată numai de egoism, se pare că nu mai e posibil nici să
gândeşti a cere cuiva o astfel de iubire. Şi totuşi asta e chemarea lui Dumnezeu. Iubirea, în
căsătorie, cere totul de la un bărbat. Asta nu înseamnă că el devine un preş de şters picioarele, ci
i se cere să moară, ca să zicem aşa, pentru soţia lui. Un bărbat care nu ar fi în stare să moară
pentru soţia lui nu ştie ce e dragostea divină. Dar pentru asta trebuie să fii un bărbat puternic!
Tot aici e vorba de iubirea ce duce la sfinţire şi la curăţire, aşa că femeia va străluci şi va
ajunge la o mare „frumuseţe”. Un bărbat o poate ajuta pe soţia lui să devină atât ca personalitate
cât şi din punct de vedere exterior o „bijuterie”. Poţi vedea la o femeie dacă ea e fericită sau nu.
Acest fapt presupune că bărbatul este un om temător de Dumnezeu, un om al rugăciunii, al
Cuvântului şi un izvor de inspiraţie pentru nevasta lui şi pentru familie.
El este capul nevestei, precum Cristos este capul bărbatului. (I Corinteni 11:3) Astfel,
el este preot în familia sa, aşa după cum domnul Isus este Marele nostru Preot. El îşi aduce
nevasta înaintea lui Dumnezeu şi o slujeşte cu tot ceea ce primeşte de la Dumnezeu. El face
rugăciuni de mijlocire pentru familia lui şi îşi binecuvântează soţia şi copiii. Binecuvântarea
dată de bărbat are o putere deosebită, aşa după cum vedem în Vechiul Testament unde citim
despre binecuvântările paterne.
Aşa cum se cuvine pentru noi toţi să ne iubim aproapele, mai ales bărbatului i se cere săşi iubească nevasta aşa ca pe sine însuşi. Pentru aceasta se cere o dragoste de sine sănătoasă,
normală nici de cum una egoistă sau narcisistă. Bărbatul care nu-şi poate iubi nevasta nu-L
poate iubi nici pe Dumnezeu. În I Ioan 4:20 ni se spune: „…căci cine nu iubeşte pe fratele său,
pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede?” Iar Petru, în prima sa
Epistolă zice: „Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele
voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi
harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.” (I Petru 3:7)

Ajutor şi supunere

Dar de la femeie ce se aşteaptă?
Din Genesa 2:18 reiese că intenţia lui Dumnezeu a fost ca femeia să fie un ajutor pentru
bărbat. „Am să-i fac un ajutor potrivit.” În Genesa 2:20 se observă de fapt că omul dăduse
nume tuturor animalelor dar „pentru om nu s-a găsit nici un ajutor care să i se potrivească.”
În Efeseni 5:22-24 se spune: „ Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului.
Căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este capul Bisericii, El Mântuitorul
trupului. Şi după cum biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse
bărbaţilor lor în toate lucrurile.” Iar la I Petru 3:1 i 2 stă scris: „Tot astfel, nevestelor, fiţi
supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără
cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat şi în temere.”
Supunerea este în limbajul actual un cuvânt plin de conotaţii negative. Expresia a fi
supusă e deseori sinonimă cu a fi o slujnică a bărbatului. Cu siguranţă că aici nu e vorba de aşa
ceva. E bine să înţelegem expresia în următorii termeni: să se respecte bărbatul ca bărbat, ca soţ,
ca tatăl copiilor, a-i recunoaşte calitatea de lider şi a-l susţine în ea.
Femeii i se cere în primul rând respect pentru bărbatul ei iar acest lucru i se aminteşte în
mai multe rânduri. Prima femeie a acţionat fără să fi stat de vorbă cu bărbatul ei iar asta a dus la
o adevărată catastrofă. Femeia trebuie să-i acorde bărbatului ei locul de frunte şi să-l recunoască
ca atare. Femeile văd aspectele spirituale mai devreme decât bărbaţii şi o iau cu destulă uşurinţă
înaintea bărbatului. Unele femei credincioase spun: „Bărbatul meu nu e duhovnicesc.” Dar
tocmai această atitudine îl stânjeneşte să devină. De aceea Petru îi cere femeii să nu folosească

prea mult cuvintele, ci mai degrabă prin felul ei de a fi să-l convingă pe bărbat. (I Petru 3:2) Ea
trebuie să aibă, eminamente, funcţia exemplarităţii pentru bărbatul său nesupus. Femeia nu e
persoana ce trebuie să conducă într-o căsnicie, ci ea e cea care funcţionează ca o asistentă, ca o
ajutoare a bărbatului. Ea este „luată din bărbat”. (Genesa 2:23) Ea îl poate ajuta în multe feluri
pe acesta. „A fi un ajutor” implică importanţa foarte mare a aportului femeii. Bărbaţii fac bine
când vor să audă şi ce au de spus nevestele lor. Numai că aici ei sunt neglijenţi. În mai multe
aspecte se cade ca şi bărbaţii să se supună nevestelor lor. Doar în Efeseni 5:21 ni se spune:
„Supuneţi-vă UNII ALTORA în frica lui Hristos.”

Fecunditatea

Bărbatului şi femeii li s-a poruncit să se înmulţească, să aducă pe lume prunci; bărbatul
procreează iar femeia îi naşte. Dar eu cred că fecunditatea e mai mult decât doar naşterea de
copii. Bărbatul şi femeia sunt, în sine, o combinaţie fecundă pe acest pământ „supus
deşertăciunii” de altfel. (Romani 8:20) Pentru că ei înşişi au fost, împreună, creaţi după chipul
şi asemănarea lui Dumnezeu pot, împreună, alcătui cel mai bun model.

Legământul

De-a lungul întregii Scripturi găsim reguli care ne ajută să creăm o structură a relaţiei
noastre de căsătorie. În Genesa ele nu sunt prezente, dar presupunem că existau totuşi, pentru a
proteja, în cele din urmă, legătura unui trai în comun. Având în vedere că Biblia este Cuvântul
inspirat al lui Dumnezeu, se cuvine să ţinem seama de regulile prescrise. Dar care sunt ele?
În primul rând e legea lui Moise. În cele Zece Porunci se spune să nu preacurveşti şi să
nu pofteşti nevasta aproapelui tău. (Exodul 20:14, 17, Deuteronom 5:18, 21) În consecinţă
există nişte forme pe care se cere să le luăm în seamă în cadrul căsătoriei. Înainte încă de a ne
angaja în această legătură se încheie un legământ. Are loc o ceremonie de pecetluire a
căsătoriei. Aceasta se întâmplă în prezenţa unor martori şi înaintea comunităţii din care cei doi
provin. Încheierea unei „afaceri” este întărită, nu-i aşa, de către doi sau trei martori.
(Deuteronom 19:15, Matei 18: 16, II Corinteni 13:1) Această legătură are i o formă
juridică, ea implică pentru părţi respectarea unor legi, după cum găsim scris în Romani 7:2.
„Căci femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăieşte el; dar dacă-i
moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei”. Se ia un angajament, se face o juruinţă:
juruinţa fidelită ii. E prezent şi un preot, ca, în numele Domnului, să întărească această unire.
După aceea începe sărbătoarea. (Aşa cum e descrisă nunta din Cana.) Ne dăm seama din mai
multe pasaje din Scripturi că e vorba de un legământ. În Proverbe 2:17 ni se spune despre
femeia infidelă, cea „care părăseşte pe bărbatul tinereţii ei şi uită LEGĂMÂNTUL
Dumnezeului ei.” În Maleahi 2:14 se aminteşte de bărbatul infidel, în care Dumnezeu nu îşi
mai găseşte plăcerea: „ ‚Pentru ce?’ … Pentru că Domnul a fost martor între tine şi nevasta
din tinereţea ta, căreia acum nu îi eşti credincios, măcar că este tovarăşa şi nevasta cu care ai
încheiat LEGĂMÂNT!”
Încheierea unui legământ se făcea, în Scripturi, întotdeauna cu o jertfă de sânge. Aşa s-a
întâmplat la încheierea legământului dintre Dumnezeu şi Avraam, aşa a fost jertfa Domnului
Isus la încheierea Noului Legământ. Tot astfel a instituit Dumnezeu şi pentru încheierea
legământului căsătoriei o „efuziune” de sânge la primul contact sexual. În Ezechiel 16:8 şi 9
Domnul Dumnezeu îi spune miresei Sale, Ierusalimul, următoarele: „Când am trecut Eu pe
lângă tine, M-am uitat la tine şi iată că îţi venise vremea, vremea dragostelor. Atunci am întins

peste tine poala hainei Mele, ţi-am acoperit goliciunea, ţi-am jurat credinţă, am făcut legământ
cu tine, zice Domnul Dumnezeu şi ai fost a Mea! Te-am scăldat în apă, te-am spălat de sângele
de pe tine şi te-am uns cu untdelemn.” Mai întâi Dumnezeu a încheiat un legământ cu mireasa
Lui şi de abia după aceea ea a fost a Lui. Dumnezeu vrea ca raportul sexual să nu se consume
înainte de momentul căsătoriei.

Comuniunea

În limba ebraică cuvântul ‚jada’ înseamnă şi a ‚cunoaşte’ dar şi ‚o legătură intimă între bărbat şi
femeie’. De aceea în unele traduceri ale Bibliei, cum ar fi cea de la 1619 *, se foloseşte
expresia ‚a cunoscut-o pe nevasta sa’, (de exemplu, textul din Genesa 4:1, despre Adam şi
Eva), în sensul că aceştia au avut o relaţie intimă. În acelaşi mod este tradus, în Noul Testament
-- şi cuvântul grecesc ‚ginooskoo’ (de exemplu în Luca 1:34, fiind vorba despre Maria şi Iosif).
A-L cunoaşte pe Dumnezeu în Noul Testament, de exemplu textul din Ioan 17:3 este acela i
‚a fi împreună cu el’, a fi intim cu El’.

Alte caracteristici

În vremurile vechi existau tot felul de reguli care aveau ca scop protejarea celui ce era victima
involuntară sau, dimpotrivă, sancţionarea celui care nu respecta legământul. Când era vorba de
preacurvie, adică atunci când aveai o relaţie intimă cu nevasta altuia pedeapsa era foarte aspră:
lapidarea, adică uciderea cu pietre. (Vezi Leviticul 20:10, Deteronomul 22:22.) Scrisoarea de
despărţire era propusă în Vechiul Testament tocmai pentru a proteja femeia, pentru ca ea, în
urma unui divorţ, să poată fi liberă, pentru a aparţine altui bărbat, fără a risca să fie învinuită de
preacurvie (adulter). (Vezi Deteronomul 24 şi mai departe.) Domnul Isus, de altfel, nu le găsea
acceptabile nici uciderea cu pietre, nici scrisoarea de despărţire.
Dumnezeu Însuşi vrea să fie partener într-un astfel de legământ. Când e vorba despre
acest lucru, se citează adesea textul din Eclesiastul 4:12: „… şi funia împletită în trei nu se
rupe uşor.” Îţi poţi imagina căsnicia ta ca pe o funie alcătuită din trei corzi. Prezenţa lui
Dumnezeu e ca o coardă ce e împletită în viaţa celor doi parteneri de căsătorie. Căsătoria e un
legământ încheiat între bărbat, femeie şi Dumnezeu. Este o dăruire completă, necondiţionată,
unul celuilalt. Ne-am putea imagina acest legământ şi sub forma unui triunghi: bărbat -- femeie
-- Dumnezeu. Un legământ nu e doar o în elegere, ci un acord solemn încheiat cu scopul
unei legături exclusive, de durată. În Biblie acest legământ e comparat cu cel dintre
Dumnezeu şi poporul ales, dintre Hristos şi Mireasa (biserica) Sa.
Defini ii

Dacă am vrea să definim legământul căsătoriei, aceasta ar suna cam aşa: un acord solemn şi
sărbătoresc, încheiat între un bărbat şi o femeie, acord ce presupune iubirea reciprocă,
credincioşie reciprocă, a împărţi viaţa cu celălalt cu intenţia de a deveni cât se poate de mult
unul şi acelaşi în duh, suflet şi trup şi a fi roditori.
Unitatea trupească şi sufletească

Căsătoria este forma care merge cel mai departe în domeniul unei relaţii şi în cel al comunicării.
Aceasta din urmă se realizează la trei niveluri, având de a face cu trei forme de dragoste.

Relaţia inimii (care merge mână în mână cu philia). Asta înseamnă să împarţi totul cu
celălalt. Să faceţi totul împreună, atât cât e posibil, atât în casă cât şi în afara ei, ba încă, unele
cupluri chiar şi în câmpul muncii. Plângi şi râzi cu celălalt. Tot ce ţi se-ntâmplă şi ce trăieşti
vrei să împărtăşeşti cu celălalt.

Unitatea spirituală (care merge mână în mână cu agapè). Împreună înaintea lui
Dumnezeu. Împreună cu El de vorbă. Vă preumblaţi cu El, aşa ca Adam şi Eva, în răcoarea
zilei, în gradina Edenului. Să ne fie dat aşa ceva şi nouă? Da, însă nu mai e atât de minunat ca
atunci, căci lumea în care trăim se află încă, în parte, sub blestem. Numai că prin Domnul Isus
noi avem Harul să trăim în comuniune cu Dumnezeu. Aşa poţi fi una cu celălalt, prin relaţia cu
El.

Unitatea trupească (care merge mână în mână cu eros). Unul se apropie de trupul
celuilalt, intră în domeniul celuilalt. Dar nu numai trupurile, ci şi sufletele şi duhurile se unesc,
contopindu-se un moment unul în celălalt. Tu devii, puţin, ca să zic aşa, celălalt.
În I Corinteni 6:16 ni se spune: în comuniunea sexuală tu devii unul şi acelaşi cu ea. Iar
Genesa 2:24 ca şi Efeseni 5:31 ne spun că cei doi devin un singur trup. Biblia merge mai
departe şi spune că cei doi devin un om. Aşa cum am mai spus, în Vechiul Testament, înţelesul
sintagmei „comuniune sexuală” * (cuvântul olandez „gemeenschap” desemnează atât părtăşia
spirituală cât şi pe cea trupească. N.T.) este exprimat prin verbul ebraic a cunoaşte. Actul sexual
nu este un lucru simplu: îţi uneşti cu celălalt emoţiile tale, cât şi spiritul. Faci parte din celălalt.
Dar pentru asta e nevoie de libertate, maturitate, independenţă şi -- în acelaşi timp -- de
cunoaşterea de sine cât şi de cunoaşterea partenerului. Dar mai ales e nevoie de siguranţa
legăturii bazată pe încredere i fidelitate.
Raportul sexual implică o legătură, obligaţie. Aici se naşte o putere de atracţie specială.
Contopirea celor doi, bărbat şi femeie, are loc prin puterea de unire pe care Dumnezeu a pus-o
în actul sexual. Prin aceasta eşti „alipit” unul de celălalt şi devii un trup. Aceasta a fost intenţia
lui Dumnezeu. Acest mecanism funcţionează şi în afara căsătoriei. El e explicat de către Pavel
în I Corinteni 6:16. Numai că practicându-l cu mai mulţi parteneri „lipiciul” se şterge.
O taină

Căsătoria e sacră. Cu alte cuvinte, ea e instituită de Dumnezeu. Pavel ne spune că e o taină mare
(Efeseni 5:32). Ce vrea să zică apostolul prin asta? Căsătoria e o imagine, umbra relaţiei dintre
Hristos şi biserică, mireasa Lui. Domnul Isus nu a fost căsătorit pe pământ, biserica îi e mireasă.
Dar în ceruri, oamenii nu vor mai fi căsătoriţi unii cu alţii. Acolo va fi doar o singură legătură a
căsătoriei (mistice) dintre Dumnezeu şi oameni. Înspre acea situaţie din viitor tinde să arate
căsătoria de pe pământ. Numai că diavolul încearcă să tulbure imaginea asta. De aceea nici nu e
de mirare că el vrea să distrugă tocmai acest legământ dintre bărbat şi femeie.
Căsătoria are aceleaşi elemente ca şi legătura dintre Hristos şi biserica Sa:
 Legământul iubirii
 Relaţie durabilă: exclusivă şi eternă
 Unitatea fizică şi spirituală. Da, într-un anumit sens şi unitatea fizică: Isus este Capul iar
noi suntem trupul. Când Satana încearcă să distrugă căsătoria el vrea să nimicească cel
mai important principiu al lui Dumnezeu: dragostea.
Unitatea socială

În contextul unirii celor doi va trebui să vorbim şi de unitatea socială. Oricare ar fi trecutul tău,
vei aparţine de acum aceluiaşi mediu social ca şi cel cu care te vei căsători. Vei face cunoştinţă

cu prietenii celuilalt, te vei încuscri cu familia celuilalt. Un astfel de proces poate avea uneori
consecinţe mai puţin favorabile. Relaţiile de familie s-ar putea să fie tulburate, s-ar putea să nu
mai ai anumiţi prieteni. În cele din urmă va rămâne doar un grup de prieteni comuni. Ideal ar fi
dacă la ambii parteneri s-ar accepta reciproc şi în întregime prietenii şi familia.
Unitatea socială mai înseamnă că munca unuia aparţine şi celuilalt, într-o anumită
măsură, desigur. Fără îndoială, te interesează ce face partenerul tău în fiecare zi. Asta ar vrea să
însemne dorinţa de a-l stimula pe celălalt, a te bucura de succesele lui şi a te întrista de
nereuşite.
„Căsătoria” homosexualilor

Chiar dacă din ce în ce mai multe ţări, printre care şi Olanda, ar dori să liberalizeze „căsătoria”
homosexualilor şi a lesbienelor, în lumina Bibliei e de neconceput ca o astfel de relaţie să fie
numită căsătorie. Când e vorba despre căsătorie, Biblia vorbeşte mereu despre relaţia dintre un
bărbat şi o femeie. Atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament legăturile sexuale între persoane
de acelaşi sex sunt interzise. Iar acest fapt a fost valabil încă dinaintea Legii lui Moise, aşa după
cum reiese din Genesa, capitolul 19. Şi mai explicit e textul Legii din Levitic 18:22; 20:13. În
Noul Testament vezi Romani:26 i 27. Binecuvântarea relaţiilor homosexuale şi lesbiene, care
se practică de-acum în anumite biserici, este, din punct de vedere biblic, inacceptabilă. Asta nu
însemnează că noi nu îi iubim pe homosexuali, ca pe semenii noştri. Dragostea nu face
diferenţe. Dar nu putem iubi păcatele lor.
Poligamia

Se poate apăra poligamia (a avea mai mulţi parteneri într-o relaţie sexuală) pe baze biblice?
Personalităţi marcante ale Vechiului Testament, mai ales bărbaţi, aveau, conform tradiţiei de
atunci, mai multe partenere. Dar noi citim că nu asta a fost intenţia lui Dumnezeu. Aceasta
reiese şi din multele citate folosite în cartea de faţă. Poligamia nu a fost niciodată un succes.
Adesea era vorba de gelozie între diferitele femei şi de luptă între copii. În afara căsătoriei se
întâmplau şi mai multe nenorociri.
Concubinajul

Din ce în ce mai mulţi oameni aleg să trăiască împreună înainte de căsătorie sau în locul
acesteia. Oamenii care locuiesc împreună, nefiind căsătoriţi,
nu apreciază valoarea
legământului.
Scăderea numărului de căsătorii încheiate în rândul generaţiei născute după al II-lea
Război mondial este compensată aproape în întregime de popularitatea din ce în ce crescândă a
concubinajului. A locui împreună, nefiind căsătoriţi se poate baza pe diferite motive:

Sunt unii oameni ce aleg ca toată viaţa să trăiască în concubinaj în loc să se
căsătorească. În acest caz se consideră o alternativă a căsătoriei.

Sunt unii oameni ce aleg să trăiască în concubinaj ca, înainte de căsătorie, să se poată
cunoaşte mai bine. Această formă de concubinaj mai e numită şi căsătorie de probă.

Adesea mai sunt şi alte motive: lipsa unui loc de muncă sigur, lipsa unei locuinţe
adecvate sau lipsa mijloacelor de a plăti costurile nunţii.
Există indicaţii bazate pe documentele despre Cercetarea asupra Familiei 1988 şi din
1993 ale Biroului Central de Statistică (din Olanda) că probabilitatea divorţului între doi
oameni ce trăiesc în concubinaj e mult mai mare decât între parteneri căsătoriţi. De asemenea şi
în rândurile celor ce au încheiat căsătoria după una de probă se ajunge la o ruptură mai devreme
decât o căsătorie ce nu a avut nevoie de acea perioadă de „încercare”. „Şansa” divorţului e
aproximativ pe jumătate mai mare decât la cei care se căsătoresc direct. Aceste fenomene sunt

explicate în felul următor. Cei care aleg să trăiască în concubinaj ţin mai mult seama de
posibilitatea unei eventuale rupturi a relaţiei lor, mai devreme sau mai târziu, decât cei care se
căsătoresc direct. (Vezi D. Manting „Dynamics in marriage and cohabitation”, Thesis
Publishers, Amsterdam, 1994.)
Datele de mai sus nu pledează pentru forma de coabitare fără a fi căsătorit. Destrămarea
unei relaţii a doi oameni ce trăiesc în concubinaj poate fi tot la fel de dureroasă ca şi cea dintrun cuplu care divorţează. Iar probabilitatea unei rupturi într-o căsătorie e semnificativ mai mare
dacă acea căsătorie a fost precedată de o perioadă de trai „de probă”. Şi cu toate acestea, destul
de neobişnuit, fenomenul căsătoriei de probă înaintea celei adevărate, devine mai degrabă o
regulă decât o excepţie.
Oamenilor le e teamă să se angajeze într-o relaţie durabilă. Aşa este şi în relaţia cu
Dumnezeu. A alege pentru El are consecinţe: exclude alte alegeri. Tot aşa e şi alegerea unui
partener de viaţă: exclusivă. Ar părea o limitare ce alungă teama, dar preîntâmpină o altă
teamă: cea de a fi părăsit.
În capitolul următor ne vom ocupa mai departe de implica iile alegerii unui partener.

Îngăduinţa

Cum ar trebui să se comporte o adunare de creştini cu nişte oameni ce vin din afară şi trăiesc
împreună fără a fi căsătoriţi? Există tentaţia de a-i judeca pentru că sunt de-a curmezişul
modelului biblic. Aceştia se simt degrabă excluşi de către pocăiţi. Doar ei trăiesc, nu-i aşa, în
păcat! Iată o expresie ce era cam des folosită în trecut. Desigur, cei ce trăiesc astfel, nu dau
exemple bune mai ales în ceea ce-i priveşte pe creştinii practicanţi. De aceea o învăţătură
sănătoasă e de mare importanţă.
Fără a vrea să ne adâncim în detaliile acestei problematici, aş dori să pledez pentru o
abordare nuanţată a ei. Dacă am vrea să vorbim aici de păcat, ar trebui remarcat faptul că a trăi
împreună nu trebuie pus pe acelaşi loc cu „obişnuita” curvie, aşa cum e numită ea de Biblie.
Ceva mai departe în această carte voi aprofunda noţiunile respective. Oamenii care trăiesc în
concubinaj nu subînţeleg a avea o viaţă depravată, ci doresc şi ei să rămână fideli unul celuilalt.
Dacă ne apropiem de astfel de oameni, care doresc să vină în biserică, din punctul de
vedere al păcatului, aceştia vor fi degrabă pierduţi pentru biserică şi poate chiar pentru Domnul.
De mai multe ori eu însumi am întâlnit, la cuplurile ce trăiau în concubinaj, că, în timp, au ajuns
„de la sine” la concluzia că felul lor de viaţă ar fi trebuit schimbat: hotărau să se căsătorească.
În anumite cazuri mergeau până acolo, că, drept consecinţă, aveau o perioadă în care trăiau
separaţi. Căsătoria după acea perioadă era din cale afară de voioasă iar binecuvântarea
căsătoriei o puternică mărturie pentru alţii.
Necesitatea unei gândiri nuanţate e valabilă, de altfel, pentru toate aspectele căsătoriei.
De s-ar părea că o căsătorie nu este conformă cu normele biblice – şi ar fi foarte rar să se
întâmple cu totul aşa – nu ar fi nici un motiv să intrăm în panică sau să disperăm. Biblia ne arată
o cale, sau mai precis, calea. Numai că adesea durează ceva timp şi ne costă multă luptă înainte
ca cineva să-şi pună viaţa, cât de cât, în ordine. Haideţi, deci, fără a ciunti din normele biblice,
să ne apropiem cu îndurare şi înţelegere de semenii noştri, ca şi de noi înşine, dacă am făcut şi
noi cumva greşeli în trecut. Domnul Isus a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te şi să nu mai
păcătuieşti.”(Ioan 8:11 )
3.
PRIETENIA, ALEGEREA, UNIREA, FIDELITATEA

Cum ajungi la alegerea unui partener potrivit? Poate ar trebui să scriu partenerul potrivit. Când
apar probleme grave în căsnicie, apare şi întrebarea: ‚Oare am ales bine?’ Iar credincioşii se vor
gândi şi ei: ‚Oare Dumnezeu ne-a adus împreună?’ Doar este scris: „Ce a împreunat Dumnezeu,
omul să nu despartă.” (Matei 19:6)
Dar când sunt oare doi oameni uniţi de Dumnezeu? Odată căsătorit te poţi gândi: oare a
fost Dumnezeu prezent acolo? Doar eu însumi am ales, cu simţămintele şi raţiunea mea. Numai
că trebuie să facem distincţie între a alege şi a uni. Sunt exemple în Scripturi din care se vede
limpede alegerea lui Dumnezeu. Avram l-a trimis pe sclavul său după o mireasă pentru Isac şi
astfel el a acceptat-o pe Rebeca fără să o fi văzut. Numai că sclavul s-a lăsat întru totul condus de
Dumnezeu, El i-a ales unul pentru celălalt şi i-a unit. Ei s-au considerat unul pe celălalt un dar din
mâna lui Dumnezeu. Isac a „dus-o la cortul mamei sale”, adică i-a făcut „introducerea” oficială,
ca nevasta sa. În consecinţă „a luat-o” „, s-a împreunat cu ea şi „a iubit-o”. Dumnezeu a ales şi
pentru Adam: Eva, ea a fost pentru el „ajutorul potrivit”. Dumnezeu i-a destinat-o lui, Adam nu
avea de ales.
Acestea sunt exemple unde, în primul rând, Dumnezeu a fost cel care a ales. Adam şi Isac
au acceptat alegerea propusă, aşa că putem spune, în aceste cazuri, că Dumnezeu şi omul au ales
amândoi. Iar Domnul a unit.
De multe ori însă omul alege fără Dumnezeu. De aici se naşte întrebarea: dacă Dumnezeu
nu e implicat în alegere, poate El atunci să unească pe cei doi?
A uni

Ce se înţelege de fapt prin a uni? Asta înseamnă implicit că Dumnezeu are în vedere consecinţele
rezultate din acţiunile oamenilor. Şi acest lucru se petrece în mod constant. Cu alte cuvinte: în
ceruri se consemnează, se recunoaşte, se sancţionează. Pentru că aşa s-a consimţit între
Dumnezeu şi om.
Dumnezeu ne dă libertate destulă pentru a alege singuri, dacă vrem, în mod liber
consim it, să fim de partea lui sau nu. Dar când e vorba să ne alegem un partener, ar vrea
bucuros să alegem împreună cu El. Noi avem tendinţa să ne alegem partenerul după pornirile
inimii, în vreme ce Dumnezeu acţionează potrivit înţelepciunii Sale. Noi suntem liberi să ne
alegem partenerul, dar Îl putem chema pe Domnul să meargă cu noi în căutare, până acolo unde
vrem. Acest lucru e valabil, de fapt, în toate alegerile din viaţa ta. Dacă nu-L laşi pe Dumnezeu să
aleagă împreună cu tine, asta nu înseamnă că El nu recunoa te alegerea ta, din moment ce ai
făcut-o. Căsătoriile ce s-au încheiat fără Dumnezeu pot fi totuşi validate de El şi chiar
binecuvântate. Deci chiar şi căsătorii ale necredincioşilor. De ce e dar, a a? Pentru că lui
Dumnezeu Îi place să trăim după preceptele Sale, chiar dacă nu-L cunoa tem încă sau nu-L
cunoa tem de-ajuns. Nimeni nu poate argumenta vreodată că astfel de căsătorii nu sunt făcute
fără voia lui Dumnezeu.
Tur de forţă

Dacă rămânem încă puţin la ideea de a uni, e atunci vreo diferenţă între căsătoria încheiată pe
baza propriei alegeri, sub imperiul unor motive, fie ele de ordin raţional sau sentimental şi
căsătoria dintre Isac şi Rebeca, ce dinainte fuseseră destinaţi de Dumnezeu unul altuia?
Eşti încă tânăr şi crezi că te cunoşti aşa de bine unul pe celălalt. Desigur, v-aţi văzut, dar
dacă eşti îndrăgostit te afli într-o stare de reverie, în care conştientul tău e aproape sugrumat.
Când cei doi îndrăgosti i se privesc, văd unul în celălalt mai ales ceea ce ar dori să vadă. De
aceea l-ai accepta pe celălalt chiar fără să-ţi dai seama şi fără să-l mai vezi. Singura diferenţă faţă

de Isac ar fi fost că Isac era con tient că îşi acceptă mireasa, de la bunul început, fără să o vadă;
iar noi, ca îndrăgosti i i viitori parteneri credem că, văzându-ne unul pe altul, am ales de bunăvoie într-un mod bine gândit i obiectiv.
Cei mai mulţi oameni îşi aleg fără Dumnezeu partenerul. Adesea oamenii se cunosc prea
puţin până ajung să se căsătorească. Uneori sunt încă tineri şi personalitatea lor e în plină
dezvoltare. Şi totuşi, Dumnezeu îi uneşte. Până la o anumită limită, fiecare căsătorie e după voia
lui Dumnezeu. Căutarea unui partener e o poruncă dată de El. Dacă o urmăm avem, de la început
siguranţa că Domnul ne aprobă căutarea, până în cazul în care nu comitem cine ştie ce
absurditate. O alegere absurdă e aceea care, în lumina Scripturii sau pe baza unei gândiri
sănătoase ar fi de neconceput, ca de exemplu o prea apropiată legătură de rudenie, o persoană de
acelaşi sex sau o prea mare diferenţă de vârstă.

O inimă pierdută

Tinerii din vremea noastră sunt spontani. Nu de pu ine ori, în intreprinderile lor, î i
urmează glasul inimii. „Dăcă te sim i bine, atunci e chiar bine” . Cât ar părea de plăcut acest
mod de a gândi, până la urmă duce, de multe ori, la probleme. Dumnezeu ne-a dat în elepciune.
El a teaptă din partea noastră alegeri fondate pe considera ii echilibrate. Nu- i po i construi
via a numai pe sentimente. Când întâlnim persoane de alt sex, sentimentul, sim ămintele joacă
dintr-odată un rol foarte mare. De aceea îi sfătuim pe tineri ca în via ă să încerce să- i dezvolte
rela ii camaradere ti mai întâi. Cine nu a învă at să se întâlnescă, regulat, într-un grup
camaraderesc cu prietenii, nu e capabil încă să- i aleagă un partener de via ă. Un alt sfat bun ar
fi acela, dacă crezi că l-ai descoperit „pe cel adevărat” i vrei să mergi mai departe cu el sau cu
ea, să nu- i pierzi capul prea lesne. Dacă i l-ai pierdut e cam greu să găse ti calea înapoi.
Cand i-ai pierdut capul ai i ajuns curând la intimită i trupe ti cum ar fi contactul sexual.
Calea înapoi, fără a ciunti ceva din ceea ce încă nu e permis, nu mai e cu putin ă.
Sunt, atunci, spontaneitatea i a fi îndrăgostit gre ite? Nu, desigur, nu! Dar într-un stadiu
prea timpuriu sunt cele ce ne duc pe o cale gre ită, cea a tenta iei.
„”„„” ”. „”.
„”. „”.
La un jug potrivit

Biblia subliniază mereu: să nu îţi legi viaţa de cineva care nu e din aceeaşi familie spirituală cu
tine. Şi asta încă din vremea Vechiului Legământ. Dumnezeu a spus prin Moise: nu-i lăsaţi pe
fiii voştri să îşi ia neveste dintre fetele altor popoare, fiindcă ei vor accepta atunci şi dumnezeii
lor. (Pentru o descriere amănunţită, vezi textele din Exod 34:16 şi Deuteronom 7:3 i 4.)
Acest lucru s-a întâmplat într-adevăr în practica vieţii de zi cu zi. Însuşi împăratul Solomon, cel
binecuvântat cu atâta înţelepciune de Dumnezeu, a căzut în această cursă. Femeile sale „străine”
i-au sedus inima şi „l-au târât după alţi dumnezei”. De aceea Dumnezeu i-a avertizat în mod
special pe viitorii regi despre acest pericol. (Deuteronom 17:17)
În Noul Testament citim în mod expres: „Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei
necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta
împreună lumina cu întunerecul?” (II Corinteni 6:14) „Sau ce legătură are cel credincios cu
cel necredincios?” (II Corinteni 6:15)
Sună dur o astfel de poruncă. Nu de puţine ori îi vedem pe tinerii noştri luptându-se cu
ea. Oferta alegerii partenerilor în afara comunităţilor creştine este mult mai bogată decât în

interiorul lor. Şi, din fericire, lucrurile se întâmplă bine uneori; vedem că partenerul
necredincios vine la credinţă. Dar şi riscul celui credincios de a cădea, sau tensiunea dintre cei
doi, pe teme de credinţă, sunt uneori foarte mari i o sursă pemanentă de tensiune. Aşa e
imposibil să fii una în „trup, suflet şi duh”. Cum poate fi binecuvântată o astfel de căsnicie?
Cum pot fi astfel de oameni, care în realitate nu sunt una, să fie ferici i?
Dumnezeu nu dă o astfel de poruncă pentru a se pune în calea fericirii noastre, ci,
dimpotrivă, pentru a ne ajuta. Acest lucru e valabil de altfel cu toate poruncile Sale. El ştie că
numai atunci când rămânem într-o relaţie strânsă cu El vom ajunge şi unul cu celălalt la o
unitate, adevărată, reală.
Prietenia cu un neredincios

Având în vedere cele de mai sus, înseamnă oare că prietenia, legăturile cu cei necredincio i ar
trebui meru evitate? Desigur că nu! Eu cred că un tânăr sau o tânără, cre tini născu i din nou,
care fac parte dintr-o biserică sănătoasă i care se află sub îndrumarea unui lider bun i care
au învă at, mai întîi, să dezvolte prietenii obi nuite, ar putea fi prieteni cu o persoană, din
lume, de sex opus. Un astfel de tânăr ar veghea să î i ină capul pe umeri, până nu e sigur că
între cei doi se na te procesul unei unită i spirituale. În biserica noastră s-a întâmplat de mai
multe ori ca un tânăr să vină cu prietena sa la închinare i acesata, în consecin ă, a ajuns
repede la credin ă. Nu toate bisericile, însă, gândesc la fel i e de în eles. Se pot, totu i,
întâmpla i „accidente”. Tinerii au tendin a de a se supra aprecia. Dar, dacă e ti cinstit, fiind
un cre tin mai mult sau mai pu in matur, deschis în fa a părin ilor tăi, care sunt i ei
credincio i sau în fa a celor ce conduc biserica, se poate a tepta din partea ta că vei rămâne
credincios pricipiilor divine. Desigur, dacă Îl implici pe Dumnezeu mereu în via a ta.
Îngăduinţa

Se pare că, în cele din urmă, anumite căsătorii încheiate împotriva voii lui Dumnezeu, adică
bazate pe păcat, El totuşi le binecuvântează. E greu să judecăm dacă în astfel de cazuri căsătoria
e binecuvântată sau oamenii sunt binecuvântaţi. Există o condiţie „sine qua non” pentru a avea
binecuvântarea lui Dumnezeu: umilinţa pornită dintr-o inimă sinceră. Nu înseamnă că într-un
astfel de caz Dumnezeu e de acord cu căsătoria, ci nu opreşte binecuvântarea de la un păcătos
ce arată părere de rău. Aşa cum a fost în căsătoria dintre David şi Batşeba, ce a pornit de la
adulter şi crimă. După o perioadă de regrete sincere binecuvântarea a venit în cele din urmă
peste ei. După ce primul lor copil a murit, din unirea lor s-a născut, mai târziu, Solomon.
Dumnezeu este totuşi un Dumnezeu al îndurării.
Aici ar mai trebui să facem însă şi unele precizări. Se naşte întrebarea dacă poate fi
vorba de o adevărată umilinţă şi dacă mai lăsăm, într-adevăr, loc îndurării, atunci când ştim că
oricum Dumnezeu este milostiv. Aş zice că într-un asemenea caz abuzăm de harul Său.
Consecinţele propriei alegeri

A alege un partener iar apoi a încheia o căsătorie poate fi un act cu o perspectivă anxioasă. Câte
căsnicii nu sfârşesc prost? Avem de ce fi pesimişti: cifrele nu ne mint. Atunci, practic, ce se
alege dintr-o căsnicie? Ucenicii parcă ziceau că nu ar fi bine să te căsătoreşti. Mai e şi teama că
vei fi condamnat să te ţii de celălalt o viaţă întreagă, chiar dacă din relaţia voastră s-a ales
praful.
Şi totuşi, din fericire, există multe căsnicii reuşite. Aşa că mai e speranţă. Avem destule
exemple: ale părinţilor, ale prietenilor, ale presbiterilor bisericii. Dumnezeul nostru e un
Dumnezeu viu şi activ, chiar şi în lumea asta haotică. El trămâne credincios. Şi dacă te îndoieşti

cumva, totuşi ochiul său e îndreptat asupra ta. El e lângă tine, să-ţi fie sprijin şi să-ţi dea putere.
Dacă ai ales, ţine minte: Dumnezeu te-a unit cu celălalt. Spuneţi-vă mereu: vom rămâne alături,
orice ar fi. El va decide pentru noi.
Nu e o joacă de copii

Dacă ai găsit un partener, ai găsit un lucru bun, spune Biblia în Proverbe 18:22. Nu-ţi periclita
relaţia, nu te juca cu ea. Nu flirta cu alta (altul). Când observi că cineva de sex opus începe să se
intereseze ceva mai mult de tine, taie-o scurt! Sunt şi alţi oameni în lumea asta cu care te-ai fi
putut lua, dar tu ai făcut de-acum o alegere. A te căsători e întru câtva asemănător cu
monoteismul. Aşa cum alegi pentru Dumnezeu, fapt ce nu mai lasă loc altui zeu, tot aşa alegi
pentru partenerul de viaţă.
Uneori nu-i nevoie decât de un mic truc pentru a-l face pe celălalt, care nutre te deja
anumite sentimente, să se îndrăgostească de tine. Poţi foarte bine să-ţi deschizi inima i în faţa
altcuiva. Unor oameni le lipseşte, în mare parte, încrederea în sine, de aceea sunt în căutarea
unor confirmări din partea altora. Dar marea artă e de a clădi pe legătura existentă o iubire
fidelă, de neclintit, în orice împrejurare.
Fidelitatea

Fidelitatea e o parte indispensabilă a iubirii. Fidelitatea ţine prin ea însăşi de căsătorie. Biblia o
pune alături de darurile Duhului: „…dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea,
facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor.” (Galateni 5:22, 23)
Credincioşia, fidelitatea are locul ei în căsnicie dar nu numai pentru a împiedica
adulterul. Acest cuvânt are de fapt mai multe înţelesuri. Fidelitatea e o caracteristică de care
avem nevoie în tot ce întreprindem. Asta înseamnă să rămâi la post, să îţi accepţi locul.
Credincioşia e strâns legată de perseverenţă, dedicare, conştiinciozitate. Şi asta ne străbate,
rămâne toată viaţa în noi. E de aşteptat ca noi să ne împlinim cu credincioşie toate sarcinile ce
ne revin.
Fidelitatea într-o relaţie înseamnă a respecta promisiunile făcute celuilalt. Ea are mereu
de a face cu dragostea şi cu prietenia, nu e doar un element al relaţiei din căsnicie. Fidelitatea
are un rol şi în relaţiile de familie, în cele de prietenie, în adunarea creştină.
La polul opus acesteia se află infidelitatea, necredincioşia. Ea poate ajunge până la o
absenţă totală, atunci când se manifestă structural în neputinţa cuiva de a se ataşa. Infidelitatea
poate avea şi un caracter oportunist: eşti fidel doar atunci când îţi convine. Acest ultim aspect e
poate cel mai rău. Într-o astfel de stare foloseşti oamenii numai pentru scopurile tale, abuzezi de
ei şi asta e o stare malefică. Când e vorba de credincioşie, interesul celuilalt ţine primul loc, de
aceea fidelitatea e o formă a dragostei divine: a da, a sluji. În cazul infidelităţii, al
oportunismului, primul loc e ocupat numai de propriul interes. Vrei totul pentru tine, a lua vrei
numai să ţi se slujească.
Fidelitatea, s-ar putea spune, e trăsătura cea mai importantă a unui om de caracter. Noi
trăim într-o lume coruptă, în care fermitatea caracterului devine un aspect din ce în ce mai greu
de găsit. Şi asta nu e o descoperire numai în domeniul căsniciilor eşuate. În ciuda tuturor
relaţiilor sociale sau cele din câmpul muncii, societatea noastră e caracterizată de diviziune,
infidelitate şi oportunism. În „lume” se dezvoltă, în acelaşi timp, din ce în ce mai multe aspecte
ale uniformităţii ca şi discordia augmentativă. În Împărăţia Cerurilor descoperim însă
contrariul. Acolo va fi, spre sfârşitul vremurilor, o creştere a unităţii, în ciuda diversităţii
oamenilor.
Credincioşia e o caracteristică a lui Dumnezeu. Ea implică (aducerea de jertfe)
sacrificiul. Credincioşia nu e o sarcină grea, atâta vreme cât i se răspunde cu credincioşie şi

dacă nu se izbeşte de interesul propriu. A-ţi manifesta credincioşia în zilele bune e uşor, dar, în
zilele rele, devine problematic. La căsătorie ne jurăm credincioşie veşnică, adică pentru toată
această viaţă, dar cine ne garantează că ne şi putem ţine de juruinţă?

Riscuri

A rămâne fidel aduce un risc mare cu sine. Suntem puşi la încercare. S-ar putea să aibă de a
face cu sentimentul de culpabilitate, dar uneori nici vorbă de aşa ceva. Riscul fidelităţii e acela
că la un moment dat, pe neaşteptate, ea poate fi parată de infidelitate. Credincioşia implică
naivitatea, inocenţa, lipsa de ezitare, de maliţie…încrederea. Te înfăţişezi ca o fiinţă vulnerabilă
înaintea celuilalt iar el îţi face încrederea de ruşine, îţi e infidel, te lasă să cazi ca o piatră de
moară…
Uneori şi împrejurările sunt favorabile infidelităţii. De exemplu un dezastru personal,
cum ar fi pierderea unui copil, o boală a partenerului, fie ea trupească sau sufletească. Am
cunoscut un caz în care cineva a divorţat fiindcă partenerul său de viaţă era bolnav de scleroză
multiplă, care se agrava. Nu cred că e cazul să judecăm un astfel de om. El nu era un oportunist,
nu era infidel prin structura sa, ci a devenit, fiindcă nu putea face faţă situaţiei.
Am citit o dată o scrisoare a unui director al unei şcoli biblice, care îşi cerea demisia din
funcţie. Pe soţia lui o chema Muriel şi era bolnavă de maladia lui Alzheimer. Iată scrisoarea lui
adresată conducerii şcolii.
„Iubita mea soţie Muriel are de vreo opt ani probleme psihice, care degenerează din ce
în ce mai mult. Până acum am fost în stare să vin în întâmpinarea lor şi să o ajut şi să-mi asum
sarcinile conducerii Colegiului biblic. Dar de puţină vreme îmi e din ce în ce mai clar că
Muriel e tare bucuroasă când mă aflu lângă ea şi din ce în ce mai nefericită când plec. Dar nu
numai că e nefericită când nu sunt acasă, ci e cuprinsă de o stare de angoasă din ce în ce mai
mare, ce se transformă în panică la ideea că nu mă vede, că m-a pierdut şi mă caută peste tot.
De aceea devine tare agresivă că nu mă poate găsi. Pentru mine e limpede că are nevoie
permanentă de prezenţa mea. Poate că şi cuvintele, adresate studenţilor mei, când le-am
anunţat demisia, vă vor ajuta să înţelegeţi mai bine. ‚Această hotărâre am luat-o de fapt acum
patruzeci şi doi de ani, când am jurat să am grijă de Muriel „la bine şi la rău”, până când
moartea ne va despărţi’. Eu sunt de părere că odată cuvântul dat trebuie respectat. E vorba de
integritate, dar şi de sportivitate. Toţi aceşti ani ea a fost aceea care s-a jertfit ca să mă
îngrijească. Chiar dacă în următorii patruzeci de ani va trebui să o îngrijesc şi eu, tot îi voi
rămâne dator. Desigur, împlinirea unei datorii poate părea ceva autoimpus. Dar e mai mult
decât atât: eu o iubesc pe Muriel, ea e farmecul vieţii mele, copilăroasa ei dependenţă de mine,
încrederea ei, calda ei iubire, uneori sclipirea aceea de umor din ochii ei, care mă înveselea
atât, felul ei curajos şi fericit de a fi, în ciuda confruntării repetate cu propria-i neputinţă… Nu
este numai datoria mea de a o îngriji,nu vreau de fap nimic altceva i apoi mai e i o mare
onoare de a o face, pentru o fiinţă atât de scumpă.” (R. Kent Hughes: „Disciplines of a godly
man”, Crossway Books, Wheaton, Illinois)
Fidelitatea are de a face cu dedicarea. Mai ales în legământul căsătoriei dragostea şi
dedicarea merg mână în mână. Dragostea nu e numai un simplu simţământ, e mai cu seamă o
alegere a unuia pentru celălalt. Dacă aparţii unul altuia, se cade ca să hotărăşti cu voinţa ta de a
rămâne alături. După asta urmează şi sentimentul, de la sine.
Exemple din Scripturi

Pentru că fidelitatea este un astfel de element de bază al căsătoriei aş dori să dau şi câteva
exemple din Biblie.
Osea e un exemplu tipic, minunat, de fidelitate în căsnicie, nevasta lui, Gomer, unul de
infidelitate, dar în acelaşi timp şi de reabilitare ca soţie. Gomer era o imagine a poporului ales,
care îi fusese necredincios lui Dumnezeu. Dumnezeu sperase ca într-o zi să recucerească inima
poporului i profe ise că poporul acesta, so ia infidelă, într-o bună zi va spune: „Tu e ti
so ul meu”. Dumnezeu răspunsese cu iubire necredincio iei Israelului i aceasta a condus la
reabilitarea sa.
David şi Ionatan au fost prieteni credincioşi, care chiar au încheiat un legământ.
Un exemplu de prieten necredincios este Petru, cel care la început a luptat cu fidelitatea
i care mai apoi s-a lepădat de Domnul Isus. De fapt to i prietenii Săi l-au lăsat la un moment
dat de izbeli te. Petru îl iubea pe Domnul său şi nu vroia nimic altceva decât să-L slujească pe
Isus cu credincioşie. El chiar i-a spus: „Chiar de a ar trebui să mor cu Tine tot nu mă voi
lepăda de Tine.” (Matei 26:35) Nu mult după aceea, în Ghetsimani, Isus i-a zis: „Vegheaţi şi
rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.” (Matei 26:41) Şi totuşi, Isus l-a găsit dormind (împreună
cu ceilalţi ). Din nou Petru şi-a dat osteneala să facă ce-i stătea în puteri şi să-l apere pe Isus
când soldaţii romani voiau să-L aresteze. Îşi trase sabia şi tăie urechea unuia dintre ei. Numai că
după arestare el se lepădă, totuşi, de trei ori de Domnul lui ziând că nici măcar nu l-a cunoscut
vreodată. Ce cădere dramatică din partea unuia ce i-a jurat credinţă prietenului său! E evident că
nu ne reuşeşte, prin forţele proprii, să îndeplinim promisiunile făcute. Petru a fost reabilitat de
Domnul Isus şi El i-a încredinţat în întregime turma Sa. Mai târziu, când Petru a primit Duhul
Sfânt, el s-a transformat într-un martor puternic şi nu a mai ezitat să arate în faţa mulţimii
credincioşia lui faţă de Isus. După aceea Petru I-a rămas cu desăvârşire credincios, chiar până la
moarte. Ceea ce nu suntem în stare să facem prin propriile noastre puteri, o putem face cu
ajutorul lui Dumnezeu.
Una dintre cele mai frumoase istorisiri despre fidelitate le găsim în cartea Rut. Rut a fost
un exemplu de credincioşie faţă de Naomi. Naomi, o israelită, plecaase, din cauza foametei din
Betleem, cu bărbatul ei i cu cei doi fii, în Moab. Feciorii lor se însuraseră cu femei moabite,
Orpa i Rut. După ce bărbatul Naomei muri ca i cei doi fii ai lor, ea se hotărî să se întoarcă
înapoi, în ara ei. Naomi nu era decât o străină pentru nurorile sale: nimic altceva decât o
văduvă în vârstă, ce nu prea avea nimic de oferit. De aceea ea le-a sfătuit să rămână în Moab.
Amândouă nurorile izbucniră în lacrimi i vrură să plece cu soacra lor mai departe. Numai că
Naomi nu fusese de părere ca ele să o urmeze. Atunci Orpa î i luă, cu un sărut, adio de la
soacra ei, dar Rut, cu toate insisten ele soacrei, nu vru să o părăsescă nici cum. Rut face cea
mai frumoasă declara ie de fidelitate, căreia nu i-ar sta rău nici într-o căsnicie. Rut i-a spus
soacrei sale: „Nu stărui de mine să te las şi să mă întorc de la tine! Încotro vei merge tu voi
merge şi eu, unde vei locui tu, voi locui şi eu, poporul tău va fi poporul meu şi Dumnezeul tău
va fi Dumnezeul meu; unde vei muri tu, voi muri şi eu şi voi fi îngropată acolo. Facă-mi
Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărţi de tine decât moartea!” (Rut 1:16-17)
De ce o fi zis Rut cuvintele astea? A avut oare vreun interes? Naomi era o străină pentru
ea. Cum putea să-i rămână Rut credincioasă soacrei ei? Care era diferen a dintre Rut i
Orpa? Cumnata ei, Orpa, a fost şi ea credincioasă soacrei sale, dar până la un punct. Cheia
marii credincioşii a lui Rut nu se afla în faptul că doar a iubit-o pe Naomi, dar ea, o moabită, a
început să-L iubească şi pe Dumnezeul soacrei ei. Acest Dumnezeu i-a dat ei puterea să îşi
urmeze soacra şi să-i fie credincioasă. E dovedit că atunci când nu căutăm propriul nostru
interes, Dumnezeu ne dă puterea să rămânem celuilalt credincios.
Care au fost consecinţele hotărârii lui Rut de a-şi urma soacra? Că ea a devenit o femeie
deosebit de binecuvântată. L-a întâlnit pe Boaz, i-a devenit soţie şi a fost mama fiului lor, Obed,
care, la rândul lui, a fost tatăl lui Işai, tatăl lui David. Din urmaşii ei s-a născut Domnul Isus!

Vedem, aşadar, că infidelitatea distruge, credincioşia e răsplătită şi aduce cu sine
binecuvântări.
Când a început oare necredincioşia? Eu cred că toate păcatele au început cu primul, al
celor dintâi oameni. Nevasta lui Adam a păcătuit. Dar ce a făcut el? Oricum, nu a sărit pentru ea
în spărtură… Nici vorbă să fi zis ce spusese Isus, „ultimul Adam”, despre mireasa Lui, biserica:
„Tată, soţia mea a păcătuit şi trebuie să moară… Lasă-mă pe mine să mor în locul ei.” Nu, ci el
i-a urmat exemplul fără să se mai gândească la nimic şi a păcătuit la rândul său. Iar când
Dumnezeu l-a chemat să-l tragă la răspundere, nici atunci nu a zis: „Doamne, îmi recunosc
vina, ar fi trebuit să fiu mai atent şi să o apăr mai bine, nu mi-am făcut datoria faţă de ea.” Nu,
ci a început cu reproşul: „Femeia, pe care mi-ai dat-o!...” Primul păcat a fost un act de
neîncredere, de necredincioşie faţă de Dumnezeu şi faţă de semen. De atunci infidelitatea ni s-a
instalat în sânge, în cromozomii noştri.
Violarea jurământului de credinţă

A viola jurământul de credinţă înseamnă a destrăma în mod repetat o căsătorie. În zona
arhipelagului Caraibilor vedem şi acum consecinţele păcatului strămoşilor noştri. Familiile de
sclavi sunt cu intenţie destrămate, bărbaţii fiind despărţiţi de neveste şi copii. Asta face parte
din „civilizaţia” de acolo, familii destrămate..
Din fericire credincioşia poate fi şi „ereditară”. Numai că pentru a ajunge aici, e nevoie de
modele bune, de exemple de urmat. În aceasta constă provocarea noastră, ca şi creştini. Un
cuplu puternic întruchipează dragostea şi credincioşia lui Dumnezeu.
Prietenii pot să dispară din viaţa noastră, oamenii pleacă din adunări şi biserici, mutânduse în altă parte. În astfel de împrejurări prieteniile se estompează, dar nu poate fi vorba de
infidelitate. Astfel de relaţii nu sunt pentru toată viaţa. Oamenii şi relaţiile lor se trec… asta e
viaţa.
Dar a rupe o relaţie, cum ar fi căsătoria, fără motive temeinice, ca de altfel şi relaţiile
familiale şi cele din familia spirituală (o adunare bună este o familie spirituală) se numeşte
adulter. Unii oameni pot încălca un legământ prin a părăsi pe celălalt, sau, printr-un păcat grav
pot cauza stricăciuni atât de profunde legământului căsniciei încât acesta este, în principiu,
anihilat şi încetează să mai existe. Tot aşa, dacă oamenii rup legământul cu Dumnezeu, acesta
este anulat din partea lor. Asta nu înseamnă că el nu mai poate fi reînnoit. Propunerea mea e:
atâta vreme cât mai e un drum înapoi… rămâi credincios legământului făcut, până când ai un
semn clar, de neclintit, că nu mai are rost. Abia atunci po i să te consideri liber. Aceasta e
părerea mea personală, cu care nu e necesar să fie toată lumea de acord. Alegerea şi faptele
oamenilor au întotdeauna consecinţe. Dumnezeu ne cere socoteală pentru hotărârile luate. Aşa
că şi noi ne putem cere socoteală unii altora.
A corecta

Dacă partenerul tău aduce o impietate (sau ameninţă să o facă) jurământului de credinţă al
căsătoriei, tu ai obligaţia de a-l atenţiona asupra acestui fapt. Legământul căsătoriei are
anumite îndatoriri, la care noi trebuie să le dăm curs atunci când este cazul. În anumite căsnicii
sunt prea multe lucruri tolerate. A admonesta pe celălalt când ar fi vorba de ameninţarea
(iminentă) a încălcării legământului nu este doar biblic, ci este o datorie faţă de Dumnezeu şi
faţă de celălalt.
În Vechiul Legământ Dumnezeu îi desemna pe profeţi să-i atenţioneze pe cei răi să se
lase de căile lor, ca să poată fi mântuiţi. (Ezechiel 3:16 ş.a.m.d.; 33:7 ş.a.m.d.) În cazul unor
păcate, deci a i acela al necredincio iei fa ă de Dumnezeu, Legea lui Moise era plină cu
pedepse grele.

În Noul Legământ datoria de a-l corecta pe celălalt este a fiecăruia dintre noi în parte şi a
tuturor. Suntem datori să ne corectăm unul pe altul în ceea ce priveşte păcatul. (Matei 18:15,
Luca 17:3, I Tesaloniceni 5:14, Evrei 3:13) Dacă cumva, din când în când, lăsăm de o parte
această sarcină de a ne corecta unul pe altul, suntem, într-un anumit sens, complici, la o
eventuală ruptură mai târzie. Cum unul are sarcina de a corecta, celălalt are sarcina de a se lăsa
corectat. (I Corinteni 15:34; II Corinteni 13:11) În Noul Testament ni se spune că cel care
pedepseşte e numai Dumnezeu, noi avem datoria să fim îngăduitori unii cu alţii, să-l iertăm pe
păcătos şi să ne rugăm pentru el. Asta nu înseamnă că în ordinea stabilită într-o căsnicie nu e
loc şi pentru supărare, necaz şi gelozie. Asemenea emoţii sunt, ca să zicem aşa, mecanismele de
apărare ale căsniciei. Ni s-au dat ca mijloace de ajutor, pentru a-l aduce înapoi, la reguli, pe cel
care alunecă pe terenul împotrivitor căsătoriei, cu atitudinea sa duşmănoasă.
Limite

Are credincioşia lui Dumnezeu limite? Nu, desigur. Dar noi? În principiu aş răspunde:
nu.La începuturile căsătoriei nu poate fi vorba de asta. Credincioşia ar trebui să fie o conduită a
vieţii tale, un fundament al ei. Ajungem de-abia atunci la limitele fidelităţii noastre când ni s-a
întâmplat o ireparabilă violare a ei. Credincioşia e o stare a inimii. A răspunde unui infidel cu
fidelitatea ta e o formă de har. „Dar dacă suferiţi cu răbdare când aţi făcut ce este bine, lucrul
acesta este plăcut lui Dumnezeu.” (I Petru 2:20) Domnul Isus ne învaţă mereu lecţia celor două
mile, a hainei şi a cămăşii, a obrazului celălalt, a de şaptezeci de ori câte şapte. Pe această cale
ar trebui să mergem, până când credincioşia şi îndurarea şi-au pierdut sensul. În capitolul despre
recăsătorie vom vorbi mai în de aproape despre aceste lucruri.

4.
SEXUALITATE, INTIMITATE, TANDREŢE

Aş dori să încep acest capitol cu două puncte de plecare. S-ar părea că sunt la îndemâna
oricărui om,
dar experienţa ne-a arătat că ele nu sunt chiar evidente pentru toţi.
Primul punct de plecare: sexul e lăsat de Dumnezeu. El a gândit contopirea sexuală, părtăşia
fizică a doi oameni. El i-a creat bărbat şi femeie şi a spus: „Vor fi un singur trup.” Biblia nu
vorbe te nicăieri sanc ionând sexualitatea ca element al vie ii noastre sentimentale, dar ne
atrage totu i aten ia cât poate ea să fie de destructivă când nu e folosită după cum a gândit-o
Dumnezeu. Ba uneori Scriptura e chiar entuziasmată despre sexualitate. Cântarea Cântărilor
descrie foarte limpede dorinţele trupeşti ale bărbatului şi ale femeii ca pe ceva minunat. În acelaşi
timp e legat de această carte şi un adânc înţeles spiritual. Ea descrie i dragostea dintre
Dumnezeu şi om, dorinţele reciproce ale Domnului Isus şi ale miresei Sale, biserica. Dar Cântarea
Cântărilor cântă într-un chip liric un imn al dorinţelor dintre un bărbat şi o femeie legta i unul
de celălalt prin dragoste.
Al doilea punct de plecare este: Dumnezeu este sfânt, deci şi sexualitatea este sfântă. „Fiţi
sfinţi, căci şi Eu sunt sfânt.” (I Petru 1:16)
Ar părea de mirare o astfel de propunere. Şi în cadrul creştinismului se crede adesea că
sexualitatea e ceva necurat. Augustin, cel care în tinereţile lui a avut o viaţă cam imorală, a fost
acela care, după ce a venit la credinţă, a ajuns la concluzia că sexul a fost creat numai pentru
perpetuarea speciei. El se afla sub influenţa unor gânditori greci. Platon era de părere că trupul
este o carceră a spiritului şi că e bine ca el să fie eliberat din această colivie.

În Evul Mediu căsnicia era limitată la ceea ce spunea biserica, fiind văzută ca o taină, la
fel ca botezul şi spovedania, un sacrament, pentru ca omul să poată fi mântuit. Partea trupească,
sexuală, era trecută pur şi simplu sub semnul păcatului, al poftei, al lucrurilor neînsemnate.
Chiar şi astăzi, în unele cercuri creştine* sexualitatea e asociată cu păcatul. Aşa, de exemplu, s-a
lansat învăţătura că sexualitatea e necesară doar pentru a avea urma i dar că cei doi e bine să
trăiască, pentru a putea fi sfin i, ca frate şi soră. O astfel de învăţătură este păguboasă pentru
însu irea unor puncte de vedere sănătoase despre viaţa de cuplu, chiar dacă e ceva extrem. Dar
în învăţătura bisericească viaţa intimă e adesea strict legată de perpetuarea speciei şi tot ce are de
a face cu plăcerea sexuală este condamnat din start. Prin aceasta mulţi creştini au fost văduviţi
de o viaţă intimă plină de bucurii şi au fost copleşiţi de o grămadă de simţăminte de vinovăţie.
Am putea numi, în cel mai bun caz, greşeală faptul de a judeca unul din cele mai frumoase
aspecte ale iubirii, atunci când ajungem să ne bucurăm de el. Cântarea Cântărilor descrie
pasiunea în cuvinte ce nu pot fi înţelese greşit: „…căci dragostea este mai tare ca moartea, (…)
jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului.” (Cântarea Cântărilor 8:6) Aici ni se spune în
atâtea cuvinte că pasiunea noastră are origine divină.
Trebuie, desigur, să punem punctul pe i şi să spunem că datorită mijloacelor contraceptive
actuale sexualitatea este privită şi folosită de către mulţi, în zilele noastre, ca un plăcut articol de
consum, ce are nimic de a face cu căsnicia. Pudoarea naturală e pe cale de dispariţie iar
intimităţile sexuale ca i pornografia sunt la îndemnă fără prea mult efort i sunt arătate prin
mijloace media cum ar fi internetul. Numai că, dacă morala sexuală a lumii e în schimbare iar
sexualitatea e pervertită, nu înseamnă că un creştin nu ar mai avea motive de a se exalta de
frumuseţea şi de bucuria contopirii sexuale între bărbat şi femeie. Nu se spune oare în Proverbe
5:18-19?: „Izvorul tău să fie binecuvântat şi bucură-te de nevasta tinereţii tale. Cerboaică
iubită, căprioară plăcută, fii tot timpul îmbătat de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de
dragostea ei!”
Sexualitatea e sacră

Teza aceasta este esenţială pentru modul de a vedea şi a trăi sexualitatea. Sexualitatea nu e
cel mai murdar lucru posibil, ci unul dintre cele mai frumoase cu putinţă, din toate ce există.
Actul sexual dintre un bărbat şi o femeie, bazat pe iubire, este unul dintre cele mai divine acte ce
le poate face omul! Prin asta nu vreau să spun că el trebuie văzut ca un dat religios, pe care
trebuie să-l înălţăm pe piedestalul sacralităţii, al sfinţirii. Acesta nu poate deveni vreodată un
serviciu de închinare, ci se cuvine să fie integrat în totalitate în relaţia de dragoste şi aici are un
rol adiacent. Sexualitatea e capitolul final al celor trei feluri de a iubi* pe cineva. Actul sexual
nu poate fi doar de sine stătător şi să devină un act pur corporal. Poţi avea şi în căsnicie atingeri
corporale, fără ca în ele să fie vorba despre esenţa unităţii, despre intimitate. Există o oarecare
similitudine între intimitatea reală cu partenera ta de viaţă şi intimitatea cu Dumnezeu, în sensul
că, dacă ai probleme cu intimitatea cu partenerul, ai probleme şi cu intimitatea cu Dumnezeu.
Sexualitatea în relaţia de cuplu este, după voia lui Dumnezeu, şi un fel de a-l cunoaşte pe
celălalt. Aşa cum am mai spus, in limba ebraică există acelaşi cuvânt (jada) pentru „a cunoaşte”
şi „a avea intimitate sexuală”, ca i în verbul grecesc „ginooskoo”. La un creştin nu există
„ceva curat” şi „ceva necurat”. Totul e curat, sfânt iar un om este o entitate alcătuită din trup,
minte şi duh. Iubirea pentru celălalt se manifestă pe plan spiritual, emoţional şi fizic.
Dumnezeu Însuşi vrea să fie iubit de noi: „Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău cu
toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.” (Deuteronom 6:5, Matei 22:37,
Marcu 12:30, Luca 10:27) cele mai sfinte lucruri din viaţa noastră sunt dragostea faţă de
Dumnezeu şi relaţia intimă cu aproapele nostru. Există şi analogii dintre momentele de adorare
şi momentele de mare intimitate sexuală. Adorarea, închinarea noastră înaintea Dumnezeu are şi
un aspect fizic, corporal. Avem tendinţa de a ne manifesta dragostea noastră faţă de Dumnezeu

şi prin adorarea fizică: ne închinăm în genunchi în faţa Lui, ne ridicăm mâinile spre El, avem o
anumită mimică, alţii dansează înaintea Sa. Nu suntem noi oare, ca şi mireasa Lui, legaţi de
Domnul Isus şi din punct de vedere trupesc? El, care este Capul. Nu ne cheamă oare Domnul la
o legătură intimă cu El? Biblia vorbeşte adesea de părtăşie cu El. De câte ori nu ne spune
Domnul Isus: „Rămâneţi în Mine, după cum şi Eu rămân în voi”? Dumnezeu dore te să fie
„cunoscut” de noi, asta vrea să spună că noi ne aflăm în strînsă legătură cu El. Desigur,
cunoa terea noastră este nedesăvâr ită. Odată Îl vom cunoaşte pe deplin şi noi pe El aşa cum
suntem cunoscuţi acum. ( I Corinteni 13:12)
Erotismul

Omul, în starea lui paradisiacă, e descris în următorul fel: „Omul şi nevasta lui erau
amândoi goi şi nu le era ruşine.” (Genesa 2:25) După căderea în păcat ni se spune despre ei:
„Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de
smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele”.(Genesa 3:7)
De la căderea omului în păcat goliciunea e socotită drept neruşinare, pentru că a fost
atacată de păcat. Ne uităm cu ochi păcătoşi la un om gol. Numai în căsnicie inocenţa paradisului
e prezentă între cei doi. În afară de asta, a umbla gol înseamnă a te comporta fără ruşine,
înseamnă a te lăsa dus de vântul păcatului. Numai copiii, cei lipsi i de cuviinţă i fără
Dumnezeu umblă goi. Goliciunea e deci cunoscută în două lumi: în lumea intimă a căminului,
între bărbat şi femeie şi în afara ei. Chemarea omului, în rai, era, de a deveni cu nevasta lui, un
singur trup. Prin urmare sexualitatea e „ruptă din rai” numai în cadrul căsătoriei, iar în afara ei,
nicidecum. Era prezent erotismul în paradis? Dar ce este erotismul? E descrierea dorinţelor
fizice după apropierea trupească a celuilalt. Adam avea dorinţele lui trupeşti, el suspina după
cineva care să i se potrivească, vedea toate fiarele şi animalele pământului erau pereche iar el era
singur. Primul cuvânt rostit de el când a văzut-o pe Eva a fost: ‚În sfârşit!’ Imaginaţi-vă
încântarea, extazul său….O fiinţă ca şi el, dar totuşi altfel: un trup atât de frumos, cum printre
animale nu văzuse nici unul.
Oare nu e corpul omenesc coroana creaţiunii? Nici o plantă, nici un animal, nici un obiect,
nici un corp ceresc nu îl egalează. Omul e creat după imaginea lui Dumnezeu. De aceea trupul
său trebuie să oglindească ceva din Dumnezeu, chiar dacă El este duh. Într-un anumit sens
trupul trebuie să fie expresia fizică a frumuseţii lui Dumnezeu. Omul e aproape la fel ca şi
Dumnezeu. (Psalmul 8:5) De-a lungul veacurilor, corpul omului a inspirat mulţi artişti. Mai ales
cei ce sunt ei înşişi creatori recunosc frumuseţea ce a pus-o Marele Creator în statura omului.
Dar oare Adam, la ce visa el, care-i erau dorinţele? La intimitatea, unitatea şi contopirea cu
acea fiinţă. Era o dorinţă trupească, legată însă de legătura de iubire ce exista între ei. Era un
erotism ce nu fusese întinat de păcat, de poftă. Adam primise din dragostea lui Dumnezeu, ce nu
e îndreptată spre auto-satisfacţie, spre auto-menţinere şi propria realizare. Numai prin căderea în
păcat Adam se trezi departe de Dumnezeu. Astfel i omul are tendinţa de a-şi lua propria soartă
în mâini. Dacă dorinţele sexuale sunt desprinse de sentimentul de dragoste, atunci nu mai
rămâne decât pofta. Iar pofta are mai degrabă de a face cu auto-satisfacţia decât cu ceea ce a fost
sexualitatea în paradis. Doar goana după plăcere, autosatisfacerea unor impulsuri pofticioase,
toate acestea îl îndepărtează pe om de sfinţenia iniţială ce o avusese şi îl înjosesc. Sexualitatea
poate deveni deci foarte uşor ceva acaparant, ce te subjugă. Dacă asculţi de poftă, de un erotism
fără iubire, deci, greşeşti. Dar erotismul în sine nu este greşit.
Erotism nu înseamnă păcat

Chiar dacă am arătat că după căderea omului din rai erotismul a fost amestecat cu pofta,
nu vreau să demonstrez mai departe că sexualitatea erotică este un păcat. Cum ar trebui să
privim atunci erotismul? Pentru mine erotismul are şi o parte umoristică. Teologul Reinhold

Niebuhr zicea odată: „Umorul e un preambul al credinţei iar râsul, unul al rugăciunii”. Cam la
fel am putea raporta erotismul la intimitate şi sexualitate. El este elementul de joc al sexualităţii,
fără el actul sexual ar avea ceva prea solemn, prea ceremonios, prea serios. Prin erotism cei doi
îşi creează o mică sărbătoare intimă. Aici poţi să râzi, să-l provoci pe celălalt, să experimentezi
împreună. Variaţia inventează noul, creează atmosferă, tensiunea unei aventuri în doi.
În timpul seminariilor noastre despre căsătorie unii participanţi vin la noi cu întrebarea:
‚Cât de departe pot să merg?’ Răspunsul meu e: ‚Totul e permis, atâta vreme cât nu provoci
suferinţa, durerea fizică, nu-l înjoseşti pe celălalt.’ Legea lui Moise interzicea anumite forme
perverse de sexualitate. Un om normal simte intuitiv unde începe perversiunea. „” „„” ”. „”.
„”. „”.
E adevărat că de la căderea în păcat erotismul e adesea legat de poftă; cu toate astea, ca
bărbat şi femeie, în contextul mariajului, putem să ne bucurăm de viaţa sexuală. La originea sa,
sexualitatea e un dar minunat, divin, din partea lui Dumnezeu, gândit pentru a ajunge la acea
entitate prin intimitate, desigur conceput şi pentru perpetuarea speciei cât şi pentru împlinirea
noastră.
Pe de altă parte eu nu vreau să preamăresc sexualitatea. Ea trebuie să rămână supusă
voinţei noastre. Carnea e slabă; iar dacă vrem să ne păstrăm o căsnicie „sănătoasă”, trebuie să ne
ţinem în frâu impulsurile noastre erotice. Nici vorbă să vreau să spun că trebuie să ai atâtea
orgasme pe săptămână. În practică, trăirea sexualităţii ar putea să decepţioneze uneori. Să ne
înţelegem: chiar şi sexualitatea e ceva relativ.
Convingerea mea e că erosul a fost creat de Dumnezeu cu intenţia de a păstra la cote
optime unitatea, intimitatea şi legătura dintre bărbat şi femeie. Iubirea (agape) şi prietenia
(philia) ar putea fi insuficiente i necaptivante, ar da prea puţină intimitate şi exclusivitate.
În jocul dragostei dintre un bărbat şi o femeie erotismul joacă deci un rol important. Dar în
unirea celor doi va exista un moment în care erotismul e depăşit. În momentul culminant nu mai
există tensiunea erotică, ci e acea contopire a două trupuri, unire ce cheamă cu sine o trăire mult
mai intensă.
Ruşinea

Prin căderea din paradis am moştenit şi ruşinea. Dumnezeu Însuşi a subliniat-o,
îmbrăcându-i pe oameni în piei de animale. (Genesa 3:21) După cum se pare, Dumnezeu
doreşte ca noi să ţinem seama de acest sentiment. Ruşinea e un mecanism care ne apără de ‚o
intimitate nedorită’, adică de intimitatea celei de-a treia persoane. În acelaşi timp ruşinea are ca
scop şi pe cel de apărare al altuia împotriva noastră. Trăim într-o lume perversă în care nu putem
vedea goliciunea trupească fără să dăm frâu liber simţurilor noastre. Prin moralitatea felului de a
ne îmbrăca şi a ne comporta ne păzim pe noi şi pe ceilalţi de o conduită greşită.

Face sexualitatea unitatea?

Dar să vedem care e răspunsul lumii necredincioase la acestă întrebare. Filosoful
Emmanuel Levinas* nu recunoaşte că sexualitatea duce spre unitatea dintre cei doi. Jan Keij**
reia această teză*** prin cuvintele lui Levinas: „ În erotism nu e vorba de satisfacţie sau de
saţietate, pentru că erotismul e o neîncetată „nevoie”, ori poate o dorinţă nesfârşită, care nu
ajunge niciodată la scopul propus. Atingerea însăşi, mângâierea, e ceva de … neatins. Cel care
începe să atingă, să mângâie, e în căutarea unui „reper”, a ceva ce nu se poate găsi nicăieri.

Mâna ce mângâie nu află ceea ce caută şi de aceea caută în altă parte ca să revină, mereu,
înapoi, acolo unde mai fusese de nenumărate ori. Mâna atinge, dar în această atingere a
celuilalt, el sau ea se contrage, ca să zicem aşa, în a fi celălalt. Mâna mângâie epiderma care
cedează, devine absentă, fără a mai putea recupera. Acest ceva de neatins e fondat pe
„niciodată destul” şi pe „a vrea din ce în ce mai mult” de la momentul dragostei trupeşti: cea
mai adâncă sinuozitate interioară şi îmbrăţişare nu sunt în stare a ne duce la contopirea în
aceeaşi fiinţă.”
Trebuie spus că jocul erotic nu va da o „eliberare” permanentă. El se repetă mereu. Acest
fapt e valabil în aceeaşi măsură ca toate formele de comunicare dintre bărbat şi femeie: e vorba
de continuitate, de un proces de creştere în intimitate, ce ţine de-a lungul întregii vieţi. Momente
ale unităţii intime şi ale dislocării temporare a acesteia, alternează mereu. Dar, în derularea
acestui şir necontenit de momente ale comunicării la trei nivele, putem vorbi totuşi, de o
creştere, în consecinţă, spre unitate.
Vorbind despre relaţia erotică, Levinas nu vorbeşte explicit despre sexualitate în contextul
căsniciei. Şi de altfel nici mai departe el nu aduce vorba aici despre aspectul sacru. De aceea totul
se schimbă. Atunci orgasmul nu mai are nici un scop. După aceea se întâmplă doar o cădere în
existenţa obişnuită: un ameţit ce îşi revine din aburii beţiei.
„Orgasmul este înşelător şi uneori duce la dezgust şi ruşine. De fapt el nu e bine venit,
fiindcă pune punct unei dorinţe care nu poate şi nici nu vrea să se sfârşească. (…) Orgasmul e,
poate, doar un eşec ori o trezire din reverie, tulburarea acelui moment inefabil de vrajă, ce duce
la ceea ce se numeşte ‚depresie postcoitală’.”
Cele de mai sus au o puternică tentă existenţialistă şi aduc cu totul un alt aport la ceea ce
ar trebui să vizeze, în cadrul căsniciei, aportul ideii de sexualitate „sfinţită”. Erotica păcătoasă,
deci pofta, ea duce spre dezorientare şi spre auto-înşelare, în sensul că omul nu mai e în stare să
crească spre o relaţie intimă cu celălalt. Dimpotrivă, erotica sfinţită duce la eliberare şi la
unitate. E astfel limpede că sexualitatea în afara unei relaţii strânse nu poate duce la unitate,
deoarece elementul intimităţii cât şi voinţa unirii lipsesc.
Sexualitatea duce la unitate

In cadrul relaţiei de dragoste apropierea de celălalt nu se limitează numai la atingerea
epidermică, ci se produce acea „cunoaştere” reală. Astfel sexualitatea noastră e adusă pe un alt
plan, mai înalt decât o plăcere simplă şi primeşte, aşa, încă o dimensiune, cea a unei întâlniri
reale. Astfel, un cuplu căsătorit de creştini poate ajunge, fără-ndoială, în cadrul acestei legături
sigure de dragoste, la o majoră formă de unitate la cele trei nivele, descrise în capitolul anterior:
emoţional, spiritual şi fizic. Că aceasta nu va fi perfectă, e de la sine înţeles. Sexualitatea, oricât
ar fi ea de frumos intenţionată, nu va duce niciodată la orgasmul suprem şi nicidecum la unitatea
perfectă, dar nici nu e nevoie. Numai Dumnezeu, El este singurul ce ne poate împlini întru totul
toate dorinţele. Chiar dacă această legătură între doi oameni poate duce la acea majoră formă de
unitate, bărbatul şi femeia rămân două personalităţi, cu deosebiri mai mari decât am crede şi de
care ne vom ocupa în capitolul următor. Limitele dragostei au de a face cu imperfecţiunea şi
caracterul temporar al acestei lumi şi al locuitorilor ei. Doar atunci când Dumnezeu va fi „totul în
toţi” (I Corinteni 15:28) vom fi şi noi, cu toate căutările, dorinţele şi strădaniile noastre întru
totul perfecţi.
Sexualitatea şi căsătoria

Punctul de plecare următor în acest capitol este: Dumnezeu a creat sexualitatea numai şi
numai în vederea căsătoriei. Ea e forma de unitate între cei doi concepută în exclusivitate doar
pentru relaţia de căsătorie. De unde reiese acest fapt? Din următoarele texte:
 Genesa 2:24 şi Efeseni 5:31: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va
lipi de nevasta sa şi vor fi un singur trup.”
 I Corinteni 7: 2: „…fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă
bărbatul ei.”
 Evrei 13:4: „Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea şi patul să fie nespurcat, (…).”
Sunt încă mai multe texte, printre altele în Osea, Proverbe, Cântarea Cântărilor … iar
mai departe pare a fi de fapt firul roşu al Scripturii: lui Dumnezeu Îi place fidelitatea dintre un
bărbat şi o femeie. Dumnezeu vrea de asemenea ca poporul Său să-I rămână fidel Lui, singurului
Dumnezeu şi să nu se dedice unor alţi „dumnezei”.
Acest fapt implică:
 nici un fel de intimitate (trupească) cu parteneri diferiţi
 nici un fel de intimitate sexuală înainte de căsătorie.
Sexualitatea are o mare putere de a lega. Cel ce are o legătură intimă cu o altă persoană, devine
acelaşi trup cu ea. (I Corinteni 6:16) E, de fapt, ceea ce şi trebuie să se întâmple. Dacă tot
împarţi acest dar al sexualităţii cu diferite persoane, până la urmă nu mai rămâne nimic din nici
o legătură.
Sexualitate fără căsătorie

Am putea numi nenumărate argumente împotriva unei relaţii extraconjugale:

un sentiment al insecurităţii, teama de sarcină, teama de abandon din partea
partenerului

poate duce la o sarcină nedorită

poate duce la decepţie, sentimente de vinovăţie, solitudine, scârbă, depresivitate

întăreşte egoismul în locul dragostei şi al respectului
 aduce pericolul bolilor venerice.
Tocmai datorită acestor cauze numite mai sus i datorită faptului că teama nu e un bun
sfătuitor, e bine să avem în vedere consecinţele defavorabile ale unor astfel de acţiuni şi să
conştientizăm pericolul unei vieţi sexuale „libere”.
Dar e cel pu in tot la fel de important să arătăm aspectele pozitive ale abstinenţei
sexuale, înainte de căsătorie, chiar dacă ai un partener cu care te-ai hotărât să te căsătoreşti:

Recunoşti semnifica ia poruncii date de Dumnezeu (mai întâi te lipeşti şi abia
după aceea devii un singur trup.)

Respecţi ordinea instituită de Dumnezeu, din Genesa 2:24. În Cântarea
Cântărilor 4:12 se spune: „Eşti o grădină închisă, soro, mireaso, un izvor închis, o fântână
pecetluită.” Dumnezeu Însuşi a pecetluit izvorul, aşteaptă aşadar până când vei avea calitatea de
a rupe pecetea.

Îi dai onoare lui Dumnezeu: trupul tău este un templu al Duhului Sfânt, deci Îi duci
Domnului o jertfă de miros plăcut. În Romani 12:1 Pavel scrie următoarele: „Vă îndemn dar,
fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă,
plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.”

Vă exersaţi astfel, amândoi, stăpânirea de sine, autocontrolul iar acest lucru e şi el
important pentru mai târziu. În Cântarea Cântărilor 2:7 şi 3:5 se spune, de două ori: „Nu
stârniţi, nu treziţi dragostea până nu vine ea.”


Îţi respecţi şi îţi slujeşti viitorul partener: de asta atârnă o răsplată. Caracterul ferm
al fetei din Cântarea Cântărilor e comparat cu un zid puternic şi ea e încoronată cu „ zimţi de
argint ” (Cântarea Cântărilor 8:9)

Păstrezi pentru celălalt un dar de mare preţ. În Cântarea Cântărilor 7:13 fata
spune: „…pe cari, pentru tine, iubitule, le-am păstrat.”
În rezumat, putem spune că ai făcut un gest de dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de
partenerul tău, vrând să aştepţi experimentul sexual până în momentul căsătoriei.
Juruinţa

Aşadar sunt destule motive pentru abstinenţa sexuală înainte de căsătorie. Cu totul la
polul opus tendinţelor actuale, mulţi tineri creştini fac juruinţa castităţii până la căsătorie şi
aceasta se întâmplă cu motto-ul „ Adevărata dragoste aşteaptă ”****. E de recomandat ca
această făgăduinţă făcută ţie însuţi să fie întărită mereu pentru a nu cădea în ispită.
Sexualitatea e un dar de la Dumnezeu, dar nu numai pentru tine, ci şi pentru
necunoscutul iubit care va veni într-o zi. Ce e mai preţios decât, într-o bună zi, cadoul, frumos
împachetat şi legat cu panglică, neatins, să-l poţi oferi femeii sau bărbatului pentru care a fost
hărăzit să aştepte?
Reabilitarea

Realist ar fi să constatam că idealul biblic adeseori nu poate fi atins. De multe ori s-a
pornit la drum în direcţia greşită, înainte ca cei doi să-şi dea seama de consecinţe.
Atunci când cineva conştientizează că a greşit faţă de intenţia lui Dumnezeu cu privire la
sexualitate, nu mai e drum înapoi, dar un proces de reabilitare este fără îndoială posibil. A cere
iertare lui Dumnezeu şi -- dacă e nevoie -- şi celuilalt este necesar pentru a intra în procesul de
vindecare. Atenţie însă: vindecare, pentru că s-au produs răni din punct de vedere emoţional. În
viaţa sexuală s-ar putea să apară mai târziu tulburări sexuale dacă, cumva cineva a avut prea
devreme şi în circumstanţe nesigure sau nu de bună-voie contactul sexual. Acest fapt transpare
atunci când unii vin la terapie. Oamenii nu au adeseori nici o idee ce fel de urme lasă modul
greşit de a aborda sexualitatea. Dacă cumva ar fi vorba de un comportament greşit în domeniul
sexualităţii, e de neconceput că o ar putea fi o ieşire din această structură.
Sexualitatea şi tandreţea

Căsătoria şi sexualitatea sunt de neconceput fără tandreţe. Ce e tandreţea de fapt? Ea e
felul de manifestare a iubirii (adevărate): prin privire, prin cuvinte, printr-o mângâiere, printr-un
gest … Tandreţea e un termometru. Dacă într-o relaţie nu merg lucrurile atât de bine tandreţea e
prima care dispare. Cei doi devin acrimonioşi. Tandreţea este o caracteristică divină. Tandreţea
este blândeţea, una dintre darurile Duhului Sfânt. Doi oameni au fost caracterizaţi în Biblie de
blândeţea lor: Domnul Isus şi Moise. Caracterul lor poate fi un exemplu pentru noi. Femeile au
adesea, intr-o mai mare măsură decât bărbaţii, posibilitatea de a fi tandre. Dragostea şi tandreţea
sunt de negândit una fără cealaltă. Tandreţe înseamnă şi a nu te impune celuilalt. Într-o relaţie
sexuală sănătoasă libertatea este o condiţie. Duhul lui Dumnezeu are uneori în Biblie apariţia
unui porumbel. Un porumbel vine zburând şi ţi se aşează pe umăr. Dacă baţi din palme…
Duhului Sfânt nu îi place zgomotul.
Diavolul e ca un şarpe: te atacă pe neaşteptate, te muşcă, te sugrumă… E un tip violent,
te ia, te bruschează, te forţează. Dumnezeu este dragoste: El dă, El serveşte. El doreşte să ne

însuşim caracteristicile Sale. Tandreţea înseamnă a ţine seama de sensibilitatea celuilalt, a te
pune în pielea celuilalt: ce ar dori el sau ea? Bărbaţii dar uneori şi femeile pot fi grosieri, duri,
lipsiţi de sensibilitate şi lipsiţi de romantism. Sau tocmai la polul celălalt: sentimentali. Uneori
insensibilitatea şi suprasensibilitatea pot merge împreună. Un bărbat e uneori violent în exterior
dar acasă e blând, un erou în papuci. Dar un bărbat se poate schimba prin a încheia socotelile cu
propriul egoism şi a învăţa să se plaseze în locul nevestei sale, prin dorinţa de a fi ca şi Domnul
Isus: sensibil şi blând. E din cale afară de bărbăteşte a fi un tip tandru. Un gest micuţ din partea
unui bărbat mare poate avea tocmai un efect neaşteptat. Grosolănia şi insensibilitatea nu sunt
deloc bărbăteşti. Sexualitatea fără tandreţe este inumană. Chiar şi majoritatea animalelor sunt
atente unele cu altele.
A (se) dărui

S-ar părea că Dumnezeu ne-a luat cu totul dreptul de a decide asupra trupului nostru şi a
încredinţat acest drept partenerului. În I Corinteni 7:4 ni se spune: „Nevasta nu este stăpână pe
trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta.” La
citirea acestui text un bărbat s-ar putea gândi: am dreptul să decid asupra trupului nevestei mele;
iar femeia ar zice: am dreptul să decid asupra trupului bărbatului meu. Numai că acest mod de a
gândi e tocmai contrariul a ceea ce vrea să spună textul de mai sus. Aici e mai degrabă vorba de
a menaja pe celălalt, pentru a-i păzi sănătatea. Cei doi sunt, ca zicem aşa, ispravnici ai trupului
celuilalt. Chemarea de a îţi pune trupul la dispoziţia celuilalt, de a te dărui şi a veni în
întâmpinarea dorinţelor celuilalt, nu trebuie direcţionată în sensul unui drept (de decizie) asupra
trupului lui. Acest lucru e în aceeaşi măsură valabil şi pentru chemarea dragostei şi a îngăduinţei
reciproce: asta nu înseamnă a avea dreptul la dragoste.
„Lumea” însă gândeşte total diferit decât cetăţenii Împărăţiei lui Dumnezeu: ceea ce
vreau eu, aceea se întâmplă. În circulaţie oamenii îşi taie unii altora calea, la brutărie se împing
în faţă. În mersul înainte al societăţii sau în politică eşti pus în faţa unor dure exigenţe. Fii, ca
bărbat, un domn (ca şi Domnul) iar ca femeie, o Doamnă în căsnicie: dă-i celuilalt întâietatea. E
mai bine a da decât a primi, căci în cele din urmă primeşti mai mult. Dar dacă amândoi vor
numai să ia, se pomenesc că nu au primit nimic. Numai la două persoane te poţi dărui în
întregime, cu duh, trup şi suflet: lui Dumnezeu şi partenerului tău de căsnicie.
Multe probleme din căsnicie se manifestă în domeniul sexualităţii, tocmai pentru că
tandreţea este un element integrant al ei. Sexualitatea e un tărâm sensibil. De aceea trebuie să ai
mare grijă cum tratezi aici cu partenerul.
Deosebiri

Aşa cum se ştie de-acum, bărbaţii şi femeile trăiesc sexualitatea foarte diferit. Bărbaţii au
tendinţa de a vedea sexualitatea nu neapărat în contextul unei relaţii. Se pare că ei se gândesc,
mai mult sau mai puţin conştient, de mai multe ori pe zi la „asta”; ba chiar, da, nu va miraţi, în
medie, de mai multe ori pe oră. Femeile văd mai cu seamă sexualitatea ca parte integrantă a unei
relaţii de dragoste. Aşa şi este natural. Dumnezeu vrea ca noi, ca bărbat şi femeie, să ajungem la
un echilibru în acest punct. Prin diferenţele caracteristice se naşte, desigur, o anumită tensiune.
Aşa a vrut Dumnezeu. Se cade ca sexualitatea să fie şi pasionantă.
În întâlnirile noastre de consiliere am întâlnit adesea următoarea situaţie: de multe ori
femeia, datorită creşterii cutezanţei sexuale, devine mai puţin „pasivă”, ea ştiind că bărbatul vrea
mereu sau foarte adesea „ceva”. Iar bărbatul trăieşte uneori cu ideea că femeia nu vrea niciodată,
sau de prea puţine ori „ceva”. Am putea reda cele de mai sus în mod schematic astfel.
BĂRBAT
DA

FEMEIE
Nu ştiu

(NU)

(NU)
(DA)

Bărbatul ajunge destul de repede la intimitate, femeii îi e necesar mai mult timp, ea nu se
gândeşte aşa de rapid la sex. Uneori nici nu distinge nuanţa în gândurile ei. Bărbatul vrea, ca să
zicem aşa, un scor, puncte. Numai că el va trebui să fie mulţumit cu faptul că ea nu poate decide
atât de rapid. Dacă bărbatul devine imperativ, de obicei femeia se închide în ea şi nu mai poate
reacţiona. Forţa, nu e, în general, maniera justă de a te apropia de celălalt, mai ales pe tărâm
sexual. Auzi, sau citeşti uneori expresii, când e vorba de sexualitate, că bărbatul e ca un bec: îl
aprinzi şi luminează, pe când femeia e mai degrabă ca un călcător, ce are nevoie de a fi încălzit.
Dacă apropierea e prea bruscă, femeia se închide în sine, răspunsul desluşit e atunci NU. Printro apropiere mai sensibilă, impulsurile sale sexuale se deşteaptă şi ajunge din faza „nu ştiu” în
faza DA. Numai că bărbatul va trebui să ţină seama, cum se cuvine, constant de refuzul unui
NU. Nu are nici un rost să forţezi o femeie. Jocul dragostei nu îi va da nici unuia vreo satisfacţie.
Dimpotrivă, o va face pe femeie să fie şi mai repulsivă.
Numai că, după cum am spus, tiparul de mai sus e în curs de schimbare, încetul cu
încetul. Aşa cum era, nu ar fi fost o imagine completă a trăirii sexualităţii celor doi. Dar de fapt
nu se pot stabili regulile unui joc în acest caz, care să fie valabile pentru toate perechile. Fiecare
legătură prin căsătorie este unică, după cum şi fiecare bărbat şi femeie sunt unici. Nimeni nu se
cunoaşte pe sine în chip absolut, nimeni nu reacţionează întotdeauna în acelaşi fel. Există în noi
simţuri adormite, de care nici măcar nu ne dăm seama. Uneori un gest promt din partea
bărbatului poate deştepta ceva la femeie, la care nici ea însăşi nu s-ar fi gândit; căci bărbatul
este, din vremuri uitate, unul ce are iniţiativa, un cuceritor. El nu suportă să se ştie un animal de
companie. Dar pe de altă parte trebuie să vegheze ca nu cumva să devină dominant şi să o
strivească pe cea care îi este soţie. Actul sexual trebuie să rămână un act liber consimţit.
Un bărbat puternic din punct de vedere spiritual, a cărui viaţă, inclusiv cea sexuală, este
consacrată lui Dumnezeu ştie să-şi stăpânească pornirile. Pe de altă parte, o femeie puternică din
punct de vedere spiritual e gata să-şi servească soţul, chiar dacă ea este mai puţin preocupată de
trăirile sexuale, dar nu va trebui niciodată să se lase agresată. Apostolul Pavel scrie celor din
Corint următoarele (un text mai puţin romantic, dar pe care trebuie să-l luăm ca un sfat şi
nicidecum ca o poruncă): „Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bunăînvoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi
iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre.” (I Corinteni 7:5)
Căsnicia e o şcoală ce durează toată viaţa şi la această şcoală trebuie să învăţăm cum să
ne comportăm şi în domeniul sexualită ii. Dacă sunteţi amândoi cu adevărat doi slujitori, nu
veţi avea mari probleme, veţi face eforturi unul pentru celălalt. Ceea ce face Pavel în cele de mai
sus e să sublinieze marea importanţă a vieţii sexuale în cadrul căsătoriei. Uneori tocmai aici sunt
multe care lasă de dorit: obişnuinţa, oboseala, neglijenţa. Dacă te laşi târât în astfel de situaţii te
privezi pe tine şi pe celălalt de un aspect important al fericirii. Sexualitatea aparţine indisolubil
căsătoriei, indiferent de locul ce îl are în ea, având în vedere circumstanţele, prioritatea, vârsta şi
aşa mai departe. De aceea partenerii vor trebui să se acomodeze unul cu celălalt.

Probleme

Una dintre problemele des întâlnite este aceea că unele femei, datorită unor experienţe
nefericite din copilărie, au ajuns să aibă repulsie faţă de sexualitate. Poate că au fost victimele
unor forme de agresiune sexuală chiar din partea unor membri ai familiei lor (incestul), din
partea unor prieteni ori a altora şi au fost violate sau abuzate. S-ar putea ca în educaţia primită de
unele femei sexualitatea să fi fost un tabu. Ar mai fi posibil să fi crescut într-o familie „rece”, în
care nu a învăţat niciodată că atingerile, mângâierea pielii şi a corpului poate fi ceva plăcut. Prin
toate astea imaginea ei despre sexualitate a devenit una deformată. Acelaşi lucru s-ar putea să i
se fi întâmplat şi unui bărbat.
În astfel de cazuri se cere foarte multă dragoste şi răbdare din partea celuilalt partener.
Dacă viaţa sexuală rămâne neîmplinită în căsătorie, ea va deveni un factor din ce în ce mai greu
de suportat. Dar în acelaşi timp celălalt partener poate deveni cel mai bun terapeut. Când apar
probleme în acest domeniu este înţelept, dacă nu cumva ar fi o datorie, ca, atât pentru tine, cât şi
pentru celălalt, să luaţi anumite măsuri.
 Aşa ca orice problemă în viaţă, şi problemele sexuale pot fi aduse în discuţie. Din moment
ce există o problemă sexuală, există şi o problemă de comunicare despre acest lucru, ea fiind
adeseori o parte a problemei sexuale în sine. Din moment ce acesta nu se aduce în discuţie,
nu va putea fi niciodată soluţionată. Dacă numai unul din cei doi vede problema, ea există,
prin definiţie, şi pentru celălalt. A vorbi despre ea poate aduce clarificări şi uneori, de la sine,
soluţii. Oamenii nu sunt totdeauna cinstiţi, nu îndrăznesc să se arate „goi” într-o discuţie.
Din moment ce nu poţi vorbi despre sexualitate cu partenerul tău, înseamnă că nici nu eşti
gata să-i faci concesii celuilalt, să faci eforturi pentru a-l înţelege.
 Tot la fel de bine ar fi sa vă rugaţi împreună, iar dacă nu, cel puţin separat, chiar şi pentru
astfel de probleme. Nu tiu de ce nu ai vorbi şi cu Domnul despre viaţa ta intimă ca şi
despre toate celelalte aspecte ale vieţii?! Iar dacă ai o viaţă sexuală împlinită, atunci ai ocazia
cu atât mai mult să-i mulţumeşti lui Dumnezeu din inimă pentru ea. Dumnezeu se apleacă şi
asupra nevoilor şi necesităţilor noastre. O femeie care simte că nu se poate descătuşa sau un
bărbat ce se simte într-o stare de criză dă dovadă de înţelepciune venind înaintea lui
Dumnezeu cu problema sa.
 Informaţia sau consilierea pastorală pot ajuta întrebărilor fără răspuns… Sunt destule cărţi
creştine despre informaţii cu privire la jocul prenupţial. De ce să nu citiţi o asemenea carte?
Un psihiatru creştin, un consilier pastoral, un terapeut sau un sexolog vă vor da întotdeauna
un sfat dacă veniţi la ei. Se poate ca fiecare, la rândul său să aibă o persoană de încredere cu
care să se sfătuiască. Ca să prevenim orice fel de manipulare, eu aş fi de părere ca persoana
de încredere să fie de acelaşi sex cu cel ce se află în nevoie.

Procrearea

Sexualitatea nu e numai manifestarea dragostei şi mijlocul de a deveni una. Sexualitatea
a primit din partea lui Dumnezeu şi rolul de a procrea. Este o dovadă a măririi lui Dumnezeu că
a rânduit, în unitatea sexualităţii, mijlocul de perpetuare a creaţiei pe care o începuse El Însuşi
odată. Dragostea noastră unul faţă de celălalt se manifestă în fructul ei, un om nou ce apare întrun loc sigur, din intimitatea celor doi, având trăsăturile ambilor părinţi. O persoană căreia
generaţia trecută îi transferă tot ce a primit la rândul ei, toată dragostea, experienţa şi
înţelepciunea; dar din păcate şi toate experienţele negative ca şi balastul purtat de-a lungul ei şi
al altor generaţii. Acest fapt cere o răspundere imensă, a căuta ca circumstanţele în care cresc
copiii să fie optime. Ca părinţi cei doi mai au responsabilitatea de a îşi aduce aportul la a avea şi
menţine o căsnicie bună, pentru a le da copiilor un exemplu bun şi de urmat.
Procrearea e i o poruncă de la Dumnezeu. El i-a poruncit omului să fie fecund şi să se
înmulţească fără număr. Uneori oamenilor le e teamă când vine vorba de a procrea. Nu mai au

curajul de a aduce copii pe lumea asta stricată. Le e teamă de responsabilitatea copleşitoare pe
care o impune acest fapt, ori poate copiii nu se potrivesc în mersul carierei lor şi de aceea amână
mereu decizia de a-i avea.
Pe de altă parte vedem că în trecut cuplurile erau învăţate de biserică***** despre
această poruncă a lui Dumnezeu şi îndemnate de a avea cât mai mulţi copii posibil. De aceea
nici nu se punea problema planificării familiale iar porunca Domnului a devenit o lege.
Copiii sunt un dar de la Dumnezeu. Fecunditatea e un dat de care trebuie să te bucuri.
Infertilitatea e experimentată în Vechiul Testament ca o mare povoară şi uneori privită ca un
blestem. Unii oameni trebuie să facă deosebite eforturi pentru a avea copii. Fecunditatea omului,
mai cu seamă a bărbatului, pare a fi scăzut în mod dramatic în zilele noastre.
Căsnicia fără copii are ceva incomplet în ea. Ţine de responsabilitatea părinţilor, ca, în
relaţie cu Dumnezeu i unul cu celălalt, să determine cât de mare va fi familia lor. Dar decizia
de a (nu) avea copii nu trebuie luată din teamă sau din pur egoism. Cei care nu pot avea copii în
mod natural au acum la dispoziţie tot felul de tehnici biologice. Uneori astfel de tehnici nu duc la
nimic sau duc la distrugerea unei vieţi omeneşti, considerată „în plus”. De aceea o astfel de
ştiinţă medicală trebuie privită cu circumspecţie. De altfel şi „mămicile purtătoare” au urmări
dramatice. Părinţii ce nu au copii pot recurge la adopţiune. Şi aceasta este o formă de fecunditate
ce poate aduce cu sine multe binecuvântări.
Dumnezeu are de a face cu sexualitatea, dar nu are nimic cu perversiunile din această
lume. El a creat oameni minunaţi şi le-a oferit sexualitatea ca pe un dar minunat, gândit pentru
bucuria lor. Dar şi El Însuşi se bucură de noi i de dragostea noastră şi ne învaţă ca şi pe
tărâmul sexualităţii să ne fim folositori unul altuia. Şi e mult mai bine aşa, decât doar să ne
spălăm, o via ă întreagă, unul altuia picioarele…

* Emmanuel Levinas (1905-1995) filosof şi teolog francez de origine lituaniană, născut într-o familie de evrei.
Elev al lui Martin Heidegger şi Edmund Husserl, el dezvoltă un sistem propriu de gândire ce se află la răscrucea dintre
fenomenologie şi filosofia existenţială. S’approcher d'autrui, c'est s'approcher de l'autre à l'infini et ce, sous le regard du
tiers. A cunoaşte aproapele înseamnă a ţi-l apropia pe celălalt spre infinit şi aceasta sub privirea Altuia, al treilea. Aceasta
este teza fundamentală al lui Levinas. In planul eticii şi al moralei el e preocupat de individualismul etic şi este socotit
promotorul acestui curent (N.T.)
** Jan Keij: profesor (independent) de filozofie, autodidact în mare parte, la origine învăţător. L-a făcut
cunoscut, prin teza sa de doctorat, publicului olandez pe Emmanuel Levinas. (N.T.)
*** ’Eenvoudig gezegd: Levinas’, (‚Pur şi simplu, Levinas’) Kok Agora, Kampen, 1993 (N.T.)

**** sub acest motto se găsesc situri pe internet, în diferite limbi, în care tinerii sunt încurajaţi şi îndemnaţi
la castitate. Ware Liefde Wacht True love waits!!! L’Amour vrai attend www.asteapta.ro (N.T.)
***** Este vorba de biserica catolică din Olanda, care, mai ales în sudul ţării, a intervenit în viaţa de cuplu
cu învăţătura, că, dacă nu aduci pe lume mulţi copii, nu eşti un bun catolic şi nici nu vei fi mântuit. Pe de altă
parte un asemenea discurs avea, indirect, şi un aspect politic, deoarece această învăţătură a apărut în
perioada războaielor religioase (1562-1598) din Europa de vest dintre catolici şi protestanţi, când aceştia din
urmă deveniseră ameninţător de numeroşi pentru biserica catolică. (N.T.)

5.
BĂRBATUL, FEMEIA, COMUNICAREA

Tragicul de situaţie

Înainte de căsătorie bărbatul spune vrute şi nevrute, femeia tace şi-l ascultă, zâmbind. El rosteşte
cuvinte atrăgătoare, încercând să facă impresie. După nuntă, treburile se schimbă… Femeia vrea
să vorbească despre preocupările ei, dar bărbatul tace. Multe femei se plâng că bărbaţii lor sunt
tăcuţi. „Nu spune niciodată ce are în minte, ce simte. Mă întreb dacă simte ceva…”.
Iată un tipar întâlnit în multe familii: adevărata comunicare lipseşte. Cei doi sunt doi
oameni care abia se cunosc. Nu demult, în timpul unei zile pastorale despre căsătorie, am auzit
spunându-se cele mai incredibile lucruri. Se întâmplă uneori că unul din cei doi descoperă, după
ani de zile de căsnicie, că celălalt e un autist sau analfabet!... Dar, din fericire, acestea sunt cazuri
rare. Nu e, însă, deloc exagerat să spunem că, în căsnicie, comunicarea lasă mult de dorit.
Un anumit gen de bărbat şi femeie nu îşi mai spun nimic unul celuilalt. Dar la câte vreo
aniversare femeia sporovăieşte neîntrerupt cu prietenele ei iar pe bărbat îl vezi antrenat până în
cele mai mici detalii într-o discuţie cu amicii. Aceasta e o imagine des întâlnită şi prin urmare
uşor de recunoscut. Ce lipsă tragică de unitate… Cum se poate întâmpla una ca asta? Că doar cei
doi, bărbat şi femeie, sunt creaţi pentru a trece împreună prin viaţă. Pentru a deveni unul!
Dumnezeu e acela ce i-a creat atât de diferiţi? Sau căderea în păcat a făcut din ei ceea ce sunt
acum?
În vremurile noastre auzi peste tot spunându-se despre egalitatea dintre bărbat şi femeie.
A ajunge la egalité a fost visul de acum două secole al omenirii şi a rămas, de atunci, un punct
important de bătălie. Tot felul de convenţii, tratate şi constituţii pun la loc de frunte drepturile
egale dintre cetăţeni, bărbaţi şi femei. Femeile trebuie să fie integrate în procesul muncii la fel ca
şi bărbaţii. Băieţii şi fetele au nevoie de aceleaşi materii de învăţământ şi de aceleaşi modalităţi de
educaţie. Diferenţele sunt doar o chestiune de a învăţa unele lucruri altfel: dă-i unui băiat o
păpuşă iar unei fetiţe o cutie cu unelte şi aşa vei şterge diferenţele dintre sexe. Nici vorbă, nu va fi
aşa!!
E bine că în lumea noastră se lucrează asiduu la eliminarea situaţiilor de rămânere în
urmă, situaţii în care au trăit femeile de-a lungul mai multor veacuri. Drepturi egale, valori egale,
acestea sunt achiziţii câştigate pe bună dreptate. Dar din păcate acestea nu sunt toate. Mai e încă
de lucru. În multe locuri din lume mai sunt încă popoare ce se află sub opresiune, mai cu seamă
femeile ce fac parte din ele.
Din nefericire valoarea egală e confundată cu egalitatea. Dar cu cât ne străduim mai mult
să ajungem la egalitate, cu atât vedem mai multă disensiune. Mult lăudata coeziune socială de mai
demult a dispărut, toţi îşi urmăresc doar scopurile personale. Slujirea a devenit muncă plătită iar
din dragostea pentru aproapele a mai rămas doar toleranţa.
Bărbaţii şi femeile sunt structural deosebiţi. E un adevăr deconcertant, dar fundamental.
Dacă acest adevăr nu e recunoscut de către parteneri în căsnicie, el va fi mereu o sursă de confuzii
şi discordie între cei doi .
Bărbaţii care iubesc bărbaţi şi femeile ce le iubesc pe femei resping (voit sau nu) pe
celălalt ca gen. Ei sunt în căutarea celui de-al doilea eu, o proiecţie a sinelui propriu. Într-un fel
sau altul ei nu pot accepta diferenţa esenţială dintre cele două genuri. Acest fapt merge mână în
mână cu confuzia caracteristică vremii actuale în care trăim.

„…parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.” Aşa e scris: deosebiţi deci. Femeia nu
a fost un duplicat al bărbatului, chiar dacă „a fost luată din el”. Dacă femeia nu ar fi fost intrinsec
deosebită de bărbat, n-avea rost ca Dumnezeu să se străduiască să o mai creeze. Dumnezeu i-a
creat un ajutor care se potrivea bărbatului. El dorea prin urmare să-i adauge acestuia ceva nou..
Un bărbat e un bărbat, o femeie e o femeie. Şi cu aceasta am spus multe. Cine neagă
această deosebire, neagă gândul creaţiei lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat cele două genuri
diferite şi a zis: „Cei doi vor fi un singur trup.” Unitate în diversitate.
Pentru unii parteneri constatarea deosebirilor dintre bărbat şi femeie e o adevărată
revelaţie. I-am auzit pe unii scoţând un suspin de uşurare: „Eu credeam că va trebui să devin o
copie a partenerului meu!...”.Oamenilor le e teamă să nu se decepţioneze reciproc, dacă ar trebui
să recunoască faptul că sunt foarte diferiţi în modul de a gândi sau a reacţiona.
La şcoală nu se mai ţin lecţii despre deosebirea între a fi bărbat şi a fi femeie. Dar sunt
multe studii cu caracter ştiinţific despre aceste deosebiri. E un subiect ce revine mereu în atenţie.
Care sunt atunci aceste deosebiri?
 deosebirile corporale
 funcţionarea diferită a creierului
 funcţiile hormonale
 felul de a comunica
 felul de a prelucra informaţiile exterioare.
De ce a vrut Dumnezeu aşa? Nu a adus El oare astfel o enormă problemă în cadrul
creaţiei? Câţi bărbaţi şi câte femei nu se despart zicându-şi: „Suntem prea deosebiţi, de fapt nu ne
potrivim deloc”. Dar poate că ei nu au priceput că asta a fost voia lui Dumnezeu, că El a voit aşa,
să ne înveţe, ca noi să ne putem plasa fiecare în celălalt, ca să zicem astfel… şi să nu ne
preocupăm doar de noi înşine. Deosebirile nu sunt create pentru a ne ţine departe unul de celălalt,
ci mai degrabă pentru a ne lega. Suntem două tăbliţe dintru-un puzzle ce se potrivesc una cu
cealaltă. Două personalităţi diferite care se completează în mod minunat una pe cealaltă.
Dacă tot trebuie să-ţi împarţi cea mai mare parte a vieţii cu celălalt ar fi şi necesar să fim
diferiţi, ca relaţia să rămână mereu captivantă. Chiar prin aceste diferenţe cei doi vor învăţa să se
regăsească mereu. Ştim acest lucru şi din legile fizicii: elementele cu acelaşi semn se resping, cele
cu semne contrare (+ şi -) se atrag… În concluzie: diferenţa dintre cele două sexe e creată de
Dumnezeu. Numai prin căderea în păcat a apărut despărţirea dintre bărbat şi femeie. Faptul că
omul şi-a întors faţa de la Dumnezeu a avut drept consecinţă nu numai îndepărtarea de El, ci şi
despărţirea dintre om şi om. Prin această distanţare de Dumnezeu a devenit din cale afară de greu
să se refacă acea unitate adevărată. Existau, a adar, diferen e dar au apărut i distan e între
cei doi. Datorită acestora din urmă e dificil să tratezi cu diferen ele existente.
Când un bărbat şi o femeie se văd pentru prima oară au foarte puţine lucruri comune, dacă
nu aproape nimic. Ne-am putea imagina acest lucru simbolizat schematic prin două cercuri care
nu se suprapun. În perioada în care cei doi fac cuno tin ă, între ei se va ivi o parte comună, ei
vor descoperi sau vor dezvolta împreună imagini, gusturi, norme şi valori, astfel că cele două
cercuri alăturate se vor apropia şi se vor suprapune în unele puncte. Înspre vremea când ar fi
vorba să stabilească o relaţie durabilă, suprafaţa comună a celor două cercuri va conţine acele
aspecte pe care cei doi le găsesc ca fiind cele mai importante. Asta ar fi cel puţin de aşteptat, altfel
între ei vor exista mereu probleme.
Care ar fi chestiunile cele mai importante pentru viaţă? Ideile, felul de a vedea lucrurile şi
valorile. Imaginea ta despre lume, raporturile omului cu ea, concepţia despre viaţă, Dumnezeu, ca
şi despre legătura ta cu El, despre destinaţia ta ca om, despre viaţă şi moarte, despre viaţa după
moarte, privirea asupra aproapelui, problema copiilor, a dori să-i ai sau nu.
În afară de asta vor fi cu siguranţă destule domenii în care cei doi parteneri de viaţă vor
gândi şi vor simţi diferit, dar asta nu ar trebui să fie nici un obstacol. Oamenii au venit fiecare de
acasă cu identitatea lor, cu o anumită moştenire şi acestea rămân. Scopul unei căsătorii nu este ca

cei doi să se confunde unul cu celălalt şi să se contopească. Şi-ar pierde în cele din urmă
personalitatea, nu-i aşa? Dar bărbatul şi femeia nu sunt anexe unul celuilalt. Chemarea lor e să se
iubească unul pe celălalt şi să se preţuiască, în ciuda diferenţelor. A se preţui e de fapt prea puţin
spus: e vorba de a preţui diferenţele celuilalt, de ai le îmbrăţişa astfel ca celălalt să aibă şansa de a
creşte şi de a se dezvolta. E cunoscută butada care circulă printre anumite denominaţiuni
creştine: „unitate în chestiunile fundamentale, libertate în cele secundare şi dragoste în toate.”
Acesta se poate aplica şi într-un cuplu de căsătoriţi.

Comunicarea

Ce înseamnă a comunica? Cuvântul vine din limba latină şi înseamnă a avea ceva în
comun. Da, a avea ceva în comun, a avea comuniune unul cu celălalt înseamnă ceva ce se poate
extinde la întreaga fiinţă.
Bărbatul şi femeia pot comunica la trei niveluri: emoţional, fizic şi spiritual. Aşa ceva e un
fapt unic. Nici o altă relaţie nu cunoaşte o astfel de formă perfectă de comunicare ca cea dintre
doi parteneri angajaţi în legământul căsătoriei, din care face parte şi Dumnezeu. Nimic nu se
poate compara cu această stare de a deveni unul, dintre bărbat şi femeie. Sau, cel puţin, cu ce a
fost ea gândită de la început. Dar, desigur aceasta este imaginea ideală. Trebuie să spunem, în
concluzie, că între teorie şi ce se petrece în realitate din această tendinţă spre adevărata unitate,
cam lasă multe de dorit, când e sa ne luam după carte, mai precis după Carte (adică Biblia), chiar
şi între un credincios şi o credincioasă, care sunt de acum căsătoriţi.
Comunicarea trebuie învăţată, ea e un întreg proces ce trebuie asimilat, însuşit. Poţi să te
dăruieşti celuilalt trupeşte oricât, dar a te deschide faţă de partenerul tău de viaţă, înseamnă mult
mai mult. Nu toţi oamenii pot sau îndrăznesc să o facă…

Deosebiri

S-au publicat în ultima vreme o mulţime de cărţi despre deosebirile dintre bărbaţi şi femei
şi felul lor de a comunica. Una din aceste cărţi se numeşte „You just don’t understand” („Tu chiar
nu –mă-- înţelegi”), scrisă de Deborah Tannen. Ea a studiat din punct de vedere ştiinţific
dialogurile dintre bărbaţi şi femei şi a ajuns la concluzia că bărbaţii şi femeile gândesc în mod
fundamental diferit. E bine să începi prin a accepta că nu îl vei înţelege niciodată în întregime pe
celălalt, spune ea. Şi poate că e un punct de plecare practic de care nu ar fi rău să ţinem seama.
Cartea rezumă, la modul general, l’incompatibilité d’humeurs (incompatibilitatea
caracterelor) între bărbat şi femeie, cam în următorul fel. Bărbaţii au tendinţa de a vorbi în sens
informativ. Ei gândesc adesea analitic şi raţional vrând să schimbe informaţii despre fapte şi vor
să ajungă la o concluzie: sunt preocupaţi de soluţii. Bărbaţii au tendinţa de a gândi independent şi
competitiv, în mod ierarhic şi având în minte ideea statutului lor. Ei vor mereu să învingă iar dacă
au probleme, le rezolvă tăcând. Femeile, dimpotrivă, vorbesc mai degrabă cu scopul de a avea un
contact, par a începe discuţia de dragul de a vorbi. Numai că tocmai prin asta ele doresc să
întărească o relaţie. Dar acesta e felul lor de a prelucra, a asimila evenimentele. Ele sunt în
căutarea unui suport, a intimităţii, a solidarităţii. Femeile abordează lucrurile de o manieră mai
degrabă intuitivă şi emoţională. Uneori ele comunică mai bine cu o prietenă decât cu propriul lor
soţ.
Această carte redă într-o manieră comică dar foarte clară cât de altfel sunt bărbaţii şi femeile
şi felul lor de a gândi şi a trata. Autoarea ilustrează cele spuse prin exemplul unei femei, care, în

maşină, alături de bărbatul ei, stă şi fierbe de mânie. De vreo jumătate de oră se învârtesc cu
maşina; bărbatul, cu o faţă împietrită în spatele volanului, refuză să ceară ajutorul cuiva pentru a
găsi drumul cel bun. Unul dintre motivele lui e că adesea oamenii te îndreaptă pe un drum greşit.
Atitudinea asta are însă de a face şi cu independenţa caracteristică bărbaţilor. O femeie cere mai
uşor ajutor, nu doar din simţ practic, ci şi pentru sentimentul de solidaritate dat de acest ajutor.
Desigur, exemplul de mai sus e un şablon. Eu am întâlnit un cuplu unde caracterele păreau
inversate. Nu poţi să-i treci pe toţi prin acelaşi ciur. Dar majoritatea femeilor şi a bărbaţilor se
recunosc în această situaţie.
Bărbatul nu prea iese basma curată din cartea Deborhei Tannen. Acelaşi lucru se întâmplă şi
în cartea „Sexul creierului. Marea deosebire între bărbat şi femeie” a lui Anne Moir şi a lui David
Jessel. Aici bărbatul e descris într-un fel caricatural drept o fiinţă avidă de sex şi prestigiu, un
consumator agresiv de informatică. Femeia, dimpotrivă, e descrisă ca o fiinţă impresionabilă din
punct de vedere emoţional, ce reacţionează subtil în cadrul unei relaţii. Cartea explică aceste
deosebiri prin deosebirile structurale ale creierului fiecărui gen. Deşi descrierea este caricaturală, ea
are un sâmbure de adevăr în ilustrarea personajelor. Cu cât imaginea omului descrisă de lume e mai
justă, cu atât e mai limpede că el a căzut „cu brio” de la locul pe care Dumnezeu îl aşezase. El, este,
nu-i aşa, împreună cu femeia, creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. În ceea ce priveşte
diferenţele de structură a creierului sau diferenţele hormonale, e încă o dovadă că numai căderea în
păcat este adevărata origine a devierii omului.
De aceea însă nu ar trebui să fim prea sumbri cu privire la posibilităţile bărbatului de a
deveni o fiinţă simţitoare şi comunicativă. El are destule probleme cu propria-i identitate, dar nu e
mai „rău” decât femeia. Nu e o creatură complexată; un bărbat trebuie pur şi simplu să crească
pentru a deveni, de o manieră mulţumitoare, bărbat, soţ, tată.
Cea mai bună imagine a lui Dumnezeu, cea mai bună imagine a bărbăţiei, este Isus. El nu
corespunde nicidecum, din nici un punct de vedere descrierilor făcute unui bărbat modern din
literatura contemporană. Cât de mult s-au depărtat bărbaţii în ziua de azi de modelul lor originar…
Şi ce provocare pentru a ajunge înapoi la el!
Importanţa unor astfel de cărţi, ca cele numite aici, este că cele două genuri învaţă să-şi
cunoască deosebirile, cu punctele lor mai slabe sau mai tari. Dacă îndrăzneşti să te priveşti într-o
astfel de oglindă ai să vezi că puţină modestie nu-ţi strică. Ne înva ă de asemenea să negăm a a
zisa noastră egalitate i să acordăm valoarea cuvenită deosebirilor dinre noi. În acest fel se poate
deschide o relaţie nouă între bărbat şi femeie, nu în ciuda, ci datorită deosebirilor dintre ei.Nu e
nimic greşit, dacă doi oameni, care se iubesc, sunt foarte diferiţi. Tocmai faptul că sunt două
caractere total altfel aduce folos relaţiei.
Bărbatul e mai degrabă pionierul, cel ce îşi caută calea, fără să se uite prea mult la ceilalţi. El
e cel ce va asigura familia de toate cele necesare, îi va fi un vajnic apărător. Bărbatul, aşa cum l-a
conceput Dumnezeu, este un lider înnăscut al familiei, în stare de a face fa ă întâmplărilor, dar şi
de a lua hotărâri ferme. Partea lui slabă e că ar putea de aceea să treacă peste ceea ce e cu adevărat
important în viaţă: anume că omul e făcut să trăiască în legătură cu Dumnezeu şi cu semenii săi. Un
alt punct nevralgic al bărbatului ar fi acela că el nu cere prea curând ajutor. Tendinţa sa de a fi cel
mai bun face uneori din el un tip mândru. El vrea, de aceea, de unul singur să aibă iniţiativa şi
pentru asta e greu de corectat.
Punctul tare al femeii este că de multe ori ea distinge esenţa vieţii. Din punctul de vedere
relaţional este de asemenea mai puternică. Ea poate fi şi la capitolul spiritualitate mai sensibilă. Ea
are tendinţa de a cere ajutor mai curând decât bărbatul şi a se bizui mai mult pe Dumnezeu şi pe
semenii săi. Slăbiciunea ei este că, atunci când are probleme de rezolvat începe să sporovăiască şi să
pisălogească. În loc să se apuce de treabă ar putea deveni pasivă, atârnă de alţii, mai cu seamă de
bărbatul ei şi cu asta îl îndepărtează de ea. Ar mai putea exista şi pericolul de a-şi pierde respectul
pentru bărbatul ei, pentru că el, după cum simte ea, nu e în stare să comunice în de-ale inimii.

Într-un duet pentru pian şi vioară pianistul are nevoie de violonist tot la fel de mult ca acesta
din urmă de cel dintâi. Combinaţia duce la creaţie (citeşte creativitate). Dacă bărbatul şi nevasta
privesc cu bunăvoinţă deosebirile celuilalt, ele vor avea o altă valoare în ochii lor. În limbajul actual
aceasta se numeşte „win-win situation”, adică dublu câştig, sau situaţie în care nimeni nu are nimic
de pierdut.
Da, dar ce te faci cu defectele de caracter ale celuilalt. Astea parcă nu le-ai chiar îmbrăţişa.
Atunci, cum să procedezi? Sunt mai multe posibilităţi.
 Să nu le bagi în seamă.
 Să vrei să le corectezi.
 Să le aduci în discuţie.
Dar oare ce e mai înţelept să faci?
A nu le băga în seamă

A te crampona mereu de celălalt şi a te plânge de el s-ar putea să fie o consecinţă a propriului
caracter imposibil. Ar putea să izvorască din mândrie sau din egoism. Fiecare poate fi pentru
celălalt un motiv de nemulţumire, dar micile iritaţii trebuie, pur şi simplu, tolerate. Cel mai bine e
să nu le acorzi atenţie. Cineva care face o problemă din toate amănuntele, sub un anumit nivel, pe
care l-aş numi limita bagatelei, e un tip sâcâitor. Biblia ne învaţă, în diferite locuri, să ne
îngăduim unii pe alţi în dragoste. (Efeseni 4:2, Coloseni 3:13, Romani 15:1, I Corinteni 13 :7)
Se cuvine ca oamenii să-şi acorde reciproc spaţiul vital.
Ar fi însă greşit să interpretăm totul pe dos ce ni se face pe nedrept. Harul şi adevărul
merg mână în mână. A trăi prin har înseamnă a nu-ţi face rău ţie însuţi mereu. Dar dacă adevărul
nu trebuie spus niciodată, relaţia dintre cei doi devine „bolnăvicioasă”. Ei ajung depresivi,
fiindcă pentru sentimentele lor negative nu e loc să se exteriorizeze, ci ele sunt mereu ţinute sub
tensiune. Dar la un moment dat nu se va mai putea aşa iar cele ce nu s-au spus la timp vor izbucni
într-o explozie de „mare spectacol” în care nimeni nu prevede consecinţele. Dragostea acoperă
totul, e adevărat, dar ea e în aceeaşi măsură fericită şi cu adevărul. Numai atunci când greşelile
sunt semnalate cu toată onestitatea şi sunt discutate şi însuşite (recunoscute), de-abia atunci ele
vor putea fi acoperite cu mantia dragostei. Confruntarea celuilalt cu adevăratele aspecte
imposibile ale caracterului său ar putea fi chiar o dovadă de iubire, pentru a evita ca astfel
dragostea să se răcească, ori să ne facă a-l privi pe celălalt cu ostilitate… Deşi s-ar putea să fie
dureros pentru o clipă, faptul de a-i ţine , cu multă dragoste, celuilalt oglinda confruntării cu sine,
într-un moment potrivit şi pe un ton potrivit, ar fi, în fond, de folos pentru schimbarea unei
atitudini greşite. O carte cunoscută care tratează acestă temă e bestselerul „Caring enough to
confront” (A iubi destul pentru a fi in stare să confrun i) scris de David Augsburger. (Regal
Books, Ventoura, Cal., U.S.A.)
A corecta

Poţi încerca să-l schimbi pe celălalt, dar de cele mai multe ori efectul este invers. Acest lucru se
va întâmpla cu siguranţă dacă mesajul va fi direct, sub forma „tu”. Mesajul „tu” e acela în care
accentul din informaţie cade pe conduita greşită a celuilalt. Iată un exemplu: „ Tu trebuie să ai
întotdeauna dreptate.” Acest enunţ sugerează că celălalt are o conduită imposibilă, incongruentă
şi dă sentimentul că, la acest capitol, cel avizat nu e bun de nimic, de fapt. De cele mai multe ori
astfel de remarci sunt însoţite şi iritări de genul: „De ce îţi laşi mereu hainele să-ţi atârne peste
tot?” E ca şi cum ai aştepta ca celălalt să-ţi răspundă:” Fiindcă, după cum ştii, sunt un tip teribil
de dezordonat!”. O astfel de replică e mai rea decât faptul în sine.
Pentru alte exemple v-aş îndruma spre următoarele cărţi:”Luisteren naar
elkaar”(„Ascultă ce spune celălalt”) „Luisteren naar kinderen”(„Ascultă la ce spun copiii”)

de Thomas Gordon. Aici ni se dau câteva lecţii minunate în a asculta la celălalt şi în a comunica
în cadrul cuplului şi al familiei.
A discuta

E pur şi simplu necesar de a discuta, în cadrul cuplului, despre diferenţele de opinie. Numai că,
spune Gordon, fă-o cât se poate mai des, sub forma unui mesaj axat pe tine. E vreo diferenţă? Că
doar enunţul, ca şi conţinut, e acelaşi. Da, e o diferenţă: persoana căreia i te adresezi se poate
simţi judecată. Adeseori e vorba şi de intonaţie într-o discuţie. Accentul ar putea fi pus mai
degrabă pe ceea ce simte, în mod cinstit, cel ce vine cu plângerea, decât pe comportamentul
celuilalt. Iată un exemplu: „Mă simt jignit(ă) când îmi faci observaţii în public” şi nicidecum: „De
ce trebuie să mă umileşti tu mereu în public?”
La cea de-a doua formulare nu prea se poate da un răspuns iar cel vizat va fi mai puţin
deschis în a-şi cere scuze sau în a începe în linişte o discuţie despre acea întâmplare.
A asculta

Gordon ne atrage atenţia în cărţile sale asupra importanţei faptului de a asculta. Dacă vrem
să ştim că e vorba de a comunica într-un mod folositor, atunci trebuie să ştim că atunci când
cineva vorbeşte, altcineva trebuie să asculte. Comunicarea e un joc între a vorbi şi a asculta, între
a emite şi a recepţiona (mesaje). Ar mai trebui să facem distincţia între a asculta în mod pasiv dar
şi în mod activ.
Uneori ascultarea pasivă e necesară, pentru a-i lăsa celuilalt libertatea de a se exprima,
cum ar fi atunci când, cineva, spunând, se descarcă de povoara întâmplării relatate. E mai bine, în
astfel de cazuri, ca cel ce ascultă să nu vină cu vreo remarcă sau cu vreun argument, dar mai ales
să nu creadă că trebuie să vină cu soluţii, ci pur şi simplu să asculte. Cel ce-şi varsă acum
necazul, n-are nevoie de nimic altceva, decât de a fi ascultat, nicidecum de soluţii. E suficient ca
uneori să-l încurajezi cu o încuviinţare sau cu un gest, făcându-l să-nţeleagă că îl asculţi. A
asculta în mod activ e o alegere făcută când ar fi vorba despre a găsi împreună o solu ie. Atunci
e bine ca uneori să faci un rezumant a celor spuse de celălalt, pentru a-i arăta că gânde ti activ
împreună cu el. Astfel discuţia poate lua o turnură constructivă, prin care celălalt e ajutat să
găsească o soluţie.
Delicateţea

Pentru a apropia diferenţele dintre bărbaţi şi femei e nevoie mai ales de o anumită caracteristică:
delicateţea. Există desigur o legătură între iubire şi delicateţe. „Şi mă rog ca dragostea voastră să
crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere, ca să deosebiţi lucrurile alese, (…)” (
Filipeni 1:9-10) Şi în I Corinteni 13 se accentuează acelaşi lucru când se spune: „(Dragostea) nu
se poartă necuviincios (…).”
Uneori te înspăimântă lipsa de fineţe dintre oameni. Dar când aceasta lipseşte în căsătorie
poate duce chiar la subminarea ei.
Dar ce presupune delicateţea? Am cunoscut odată un bărbat văduv care, spre bucuria lui, a
întâlnit o femeie şi ar fi dorit degrabă să se căsătorească. Spre marea mâhnire a acesteia „domnul”
i-a propus să transforme verigheta decedatei lui soţii şi să i-o ofere celei de-a doua ca dar; şi mai
voia „domnul” să doarmă în acelaşi pat conjugal scâlciat în care dormise cu prima nevastă… Că
această căsnicie nu s-a destrămat şi că a rămas în picioare putem zice că e o dovadă a harului
nespus de mare al lui Dumnezeu. Însă e şi o imagine a bunătăţii acestei minunate femei. Numai că
bărbatul a trebuit să dea o mare dovadă de stăruinţă în exerciţiul fineţii prin care a contribuit şi el
la menţinerea căsătoriei.

Ni se întâmplă, uneori, fiecăruia dintre noi să mai dăm dovadă de lipsă de fineţe, cum ar fi
de exemplu, să venim la ziua soţiei cu un cadou total nepotrivit, ori să uităm aniversarea
căsătoriei. Acestea sunt manifestări ale neglijenţei in relaţia de căsnicie.
Ce se înţelege prin delicateţe? Înseamnă a te pune în situaţia celuilalt, a încerca să simţi ce
şi cum simte sau gândeşte celălalt, a te pune în situaţia lui, a anticipa simţămintele celuilalt, a-ţi
dezvolta empatia cu partenerul de viaţă. E capacitatea de a trăi sentimentele celuilalt, de a sim i
cu el. Aceasta este o caracteristică esenţială a cuiva care vrea să iubească şi mai cu seamă a cuiva
care a ales să se căsătorească şi să-şi împartă viaţa cu un partener. Textul din Filipeni 2:4
accentuează acest lucru: „Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.”
Fineţea, delicateţea e o virtute creştină.
Dacă vrem ca prin comunicare să ne consolidăm o relaţie şi să o confirmăm, va trebui mai
întâi să ne gândim cum comunicăm, şi să încercăm o apreciere asupra ecoului propriei noastre
informaţii transmise celuilalt. Dacă nu posedam de la natură o astfel de atitudine, ea se poate, din
fericire, învăţa prin exerciţii de atenţie.
Limbajele dragostei

Comunicarea se poate, prin urmare, învăţa. O adevărată comunicare se naşte într-o relaţie
strânsă, după cum o bună comunicare favorizează soliditatea relaţiei. Iar în căsnicie, când e vorba
de comunicare, ne gândim de fapt la a-l confirma, a-l susţine pe celălalt. Desigur există şi
momente în care e vorba doar de un schimb de informaţii, fără ca acestea să fie însoţite de o
declaraţie de dragoste. Dar noi ne ocupăm, în mod special, în acest paragraf, numai de expresia
ce trebuie dată afectivităţii ce i-o porţi celuilalt.
În perioada în care Anita şi cu mine nu ne cunoşteam aşa de bine, ea mă întreba mereu:
„Mă iubeşti?” Asta mă mira oarecum, că doar îi făcusem de nenumărate ori şi în toate felurile
declaraţii de dragoste. Se cădea ca o astfel de informaţie să-i fie de-acum şi ei cunoscută… Chiar
şi după ce ne-am căsătorit, ea mă tot întreba încă destul de des acelaşi lucru. Ca bărbat a trebuit să
învăţ că ea avea destul de mult nevoie de a fi întărită în relaţia dragostei dintre noi. Acum fac
acest lucru fără nici o greutate. La drept vorbind, mă găsesc pe mine însumi destul de naiv,
privind retrospectiv lucrurile. Unde să mai pun că şi eu aveam nevoie de aceeaşi certitudine,
întărită şi prin cuvinte, dar cu mici diferenţe.
Am văzut de acum diferitele moduri de a vorbi şi a asculta. Dar sunt tot felul de
manifestări prin care putem lăsa să se înţeleagă că îl iubim pe celălalt, unele mai creative decât
altele. Există o carte ce a devenit foarte cunoscută între timp, scrisă de Gary Chapman, ce are ca
titlu „The Five Love Languages” În ea autorul explică amănunţit modul cum ai putea să dai
expresie iubirii ce o porţi cuiva. E necesar să descoperi aici şi care e limbajul cel mai plăcut şi cel
mai de înţeles pentru celălalt, dacă vrei să te manifeşti în chip explicit faţă de partener(ă). Pentru
că noi avem tendinţa să ne apropiem de celălalt după propriile noastre preferinţe. În cele de mai
jos urmează o prezentare succintă a limbajelor dragostei, numite de Chapman în cartea sa.


Cuvinte frumoase

Vorbele au o putere a lor, ele au efect asupra inimii celuilalt. A-l iubi pe celălalt nu se
poate numai aşa, fără a te manifesta şi în cuvinte. Sunt diferite moduri de a o face. Îi poţi mulţumi
partenerului pentru aportul său în viaţa voastră de cuplu. Poţi să-l (să o) complimentezi pentru
caracterul, talentele sale, atitudinea sa, aspectul său exterior; poţi să încurajezi şi să-ţi exprimi
încrederea în celălalt. Poţi să spui lucruri prietenoase în orice moment când vrei să-i faci ceva de
cunoscut celuilalt ori să-l rogi să facă ceva pentru tine. Ca şi creştini suntem chemaţi să ne purtăm
cu toată dragostea, duio ia şi îndurarea faţă de aproapele nostru, să fim delicaţi şi prietenoşi. Dar
din păcate ne purtăm cel mai puţin galant cu fiinţele dragi nouă.


Serviabilitatea

Există şi moduri practice de a ne manifesta afectivitatea faţă de celălalt. Poate că voi aţi
convenit în sânul familiei voastre ca fiecare să îndeplinească anumite treburi. Dar a împlini în
locul celuilalt corvoada care i s-ar cuveni lui sau ei, cum ar fi unele treburi din ale curăţeniei,
spălarea maşinii în locul celuilalt, a face o mică reparaţie, e o dovadă de dragoste. Anita se simte
foarte bine când primeşte micul dejun la pat. Pentru mine asta nu are nici o importanţă, ba
dimpotrivă, mie nu-mi plac firmiturile în pat. Dar îmi reprim această neplăcere pentru că ştiu că
prin servirea micului dejun la pat ea se simte apreciată.


Cadourile

Desigur ne facem cadouri cu anumite ocazii. Numai că, uneori, un cadou venit pe
neaşteptate poate să-i dea celuilalt sentimentul plăcut că e o fiinţă foarte importantă. Nu trebuie să
fie neapărat costisitor, important e să fie bine ales. Chiar şi un buchet de flori înseamnă ceva.
Deosebit e faptul să ne plasăm în locul celuilalt, încercând să ghicim ce-i face plăcere şi ce poate
aprecia. Un cadou ales greşit poate avea efecte pe măsură.


Atingerile trupeşti

Nevoia de a se simţi atins, mângâiat, e una dintre cele mai imperioase pentru fiecare dintre
noi, iar în căsătorie e una din cele mai importante pentru a da expresie sentimentului iubirii, dar
nu numai în momentele de intimitate sexuală. Dacă ne atingem numai în astfe de momente
înseamnă că ne lipseşte ceva. A-l ţine pe celălalt de mână, a mângâia, o îmbrăţişare, un sărut, sunt
dovezi de apreciere, de afecţiune.



A-şi face timp pentru celălalt

Doi oameni căsătoriţi petrec adesea multă vreme împreună sub acelaşi acoperiş. Dar eu
mă refer la faptul de a-şi acorda atenţie reciproc în acest timp. A vorbi unul cu altul, a-l asculta pe
celălalt. S-ar putea face, eventual, acest lucru şi în combinaţie cu un mic dineu sau ceva în genul
acesta. A-şi face timp pentru celălalt înseamnă implicit a-i acorda importanţă, a-i arăta prin acesta
că îl consideri deosebit. Ar fi bine să ne facem obiceiul de a găsi un moment al săptămânii pe care
să-l consacrăm numai partenerului nostru. Ori o dată la atâta vreme să avem un timp special, o zi,
un sfârşit de săptămână sau chiar o săptămână în care să petrecem timpul numai unul cu celălalt,
dacă acest lucru e, evident, de realizat, din punct de vedere practic şi financiar. Dar poţi fi
romantic şi fără prea multă cheltuială. E necesar ca dragostea să se manifeste, să fie activă. Asta
presupune a investi în celălalt, a face efort, a te jertfi pentru el (ea), dar răsplata e mare şi ea
atârnă greu în balanţă. Am citit odată următoarele: „Love isn’t love until you give it away.”
(Dragostea nu e dragoste decât doar atunci când o dai mai departe.)
Aşteptări

Bărbaţii şi femeile au aşteptări diferite unii din partea celorlalţi, aşa cum s-a constatat în
diferite studii de specialitate. S-au făcut studii ştiinţifice asupra tiparului aşteptărilor bărbaţilor cu
privire la femei şi asupra a ceea ce aşteaptă femeile din partea bărbaţilor. E bine să conştientizăm
acest fapt, ca să ne putem transpune în situaţia celuilalt. E important să vrem să facem asta pentru
a avea discuţii folositoare cu partener (-ul, -a.) de viaţă.











Ce reiese din tiparul aşteptărilor femeilor cu privire la bărbat?
Ca el să fie puternic, să fie un apărător; deci siguranţă şi adăpost.
Ca el să fie în stare să îngrijească de familie.
Să fie tandru şi sensibil şi să audă ce îi spune soţia.
Să aibă rolul spiritual ce i-a fost dat, cel de preot al familiei.
Să fie un tată bun pentru copiii lor.
Ce aşteaptă bărbaţii de la o femeie?
Să fie atrăgătoare.
Să-i fie ataşată, să-l susţină.
Să fie bună gospodină, să-l îngrijească, deci.
Să fie o mamă bună.
Deschiderea

Pentru mulţi oameni se pare că nu e prea uşor să-şi deschidă inima în faţa altora. Dar pe
doi căsătoriţi ce i-ar împiedica oare să fie cu totul deschişi unul faţă de celălalt? De obicei sunt
trei lucruri: vinovăţia, ruşinea şi teama.
Vinovăţia

S-ar putea ca la unul dintre parteneri să fie vorba despre un comportament greşit,
nesănătos, sau despre o atitudine tipică, ce s-ar putea numi păcat. Orice formă de păcat al unuia
sau al celuilalt are efectele sale asupra vieţii de cuplu. Sentimentul de vină stă în calea
deschiderii. Greşeli grave din trecut, ce nu au fost niciodată discutate, asumate ori asimilate, pot
sta de asemenea în calea unei bune comunicaţii intime, tocmai pentru că acest sentiment a devenit
foarte apăsător. Există chiar păcate grele, săvârşite înainte de căsătorie şi care nu i-au fost
mărturisite celuilalt, ce pot influenţa şi mai mult relaţia de cuplu. În practica noastră de consiliere
pastorală am întâlnit de mai multe ori conflicte ce îşi aveau originea în faptul că unul din cei doi
nu a mărturisit partenerului său despre alte relaţii avute anterior. În perioada premaritală, în care
cei doi se străduiesc a se cunoa te mai bine, o deschidere, în cadrul anumitor limite, privitoare la
trecut, e foarte bine venită. Când te-ai hotărât să te căsătoreşti e bine să-i spui, în linii mari, în
perioada în care faceţi cunoştinţă unul cu celălalt, celui cu care doreşti să îţi împarţi de-acum
viaţa, despre trecutul tău. Căci e bine să cunoască de la tine trecutul şi ceea ce s-a întâmplat în
viaţa ta până atunci.
Dacă în timpul căsătoriei ar fi vorba de un păcat grav sau de un comportament tipic, cum
ar fi acela de dependenţă de anumite droguri, ori de o relaţie extraconjugală, ceea ce se întâlneşte
din păcate chiar şi în sânul familiilor creştine, aceste fapte cauzează o mare suferinţă în relaţia de
cuplu. Păcatul nu poate suporta lumina şi el se interpune între noi şi Dumnezeu, astfel că noi nu
mai avem părtă ie cu El.. „Dumnezeu este lumină şi în El nu e întuneric. Dacă zicem că avem
părtă ie cu El i umblăm în întuneric min im i nu trăim adevărul.” (I Ioan 1:5b-6) Numai
că datorită acestui păcat (ascuns) nu mai există nici părtăşie şi intimitate nici între cei doi. „Dar
dacă umblăm în lumină, avem părtăşie unii cu alţii.” (I Ioan 1:7.) De aceea există o legătură
între măsura intimităţii noastre cu Dumnezeu şi cea cu partenerul de viaţă.

Teamă şi ruşine

Ruşinea joacă adesea un rol în relaţia între bărbat şi femeie. Datorită ruşinii unul nu
îndrăzneşte să se confeseze celuilalt, nici să i se dăruiască. Dar de unde vine ruşinea? Am văzut

că ea era prezentă în grădina Edenului, îndată după căderea în păcat. Primilor oameni le-a fost
ruşine fiindcă au descoperit că erau goi. Dar nu era doar goliciunea trupească, ei erau goi şi
descoperiţi în faţa lui Dumnezeu, pentru că slava Lui nu îi mai învăluia.
Omul se ruşinează mai ales pentru că …e om, nu îndrăzneşte să se arate altuia. Se pare că
mai ales bărbaţii suferă de aşa ceva. Tot bărbaţii sunt aceia care nu prea vorbesc de simţămintele
lor cele mai adânci, nici măcar lui Dumnezeu nu-I spun despre ele. Numai că şi femeile se pot
codi foarte tare la acest capitol, pentru că ele au fost probabil, o dată profund traumatizate de către
un bărbat şi de aici, uneori, imaginea lor greşită despre el. O astfel de imagine mai poate rezulta
şi figura tatălui ei sau din experienţele ei negative pe acest tărâm, cu privire la băie i sau
bărba i. Pe de altă parte, fiind deschis, devii vulnerabil. Adeseori oamenii se simt nesiguri,
complexaţi şi le e teamă de a fi abandonaţi. De aceea multora le e teamă de a se dărui în toată
goliciunea lor. Aici e vorba de ruşine, de teama de a fi respins, pe baza a ceea ce arăţi că eşti. În
sentimentul de vină se amestecă frica de a fi judecat pe baza aceea ce ai făcut. Teama de
respingere îşi găseşte adesea originile în experienţe din trecut. Cine oare nu e câteodată respins, în
copilărie, de părinţi, fraţi sau surori, de copii, la şcoală, de prieteni sau prietene? Orice om are, la
acest capitol, experienţele sale mai puţin plăcute. Nimeni nu a experimentat vreodată numai
dragostea necondiţionată. Dezaprobarea unui comportament se exprimă adesea prin respingerea
persoanei. Câţi dintre noi nu am auzit în copilărie observaţii cum ar fi: „Eşti un scump dacă faci
cutare sau cutare lucru”? Sau: „Eşti rău fiindcă nu ai făcut ceva sau ai făcut greşit.” Aici e o
confuzie evidentă între a face şi a fi. Iar astfel de remarci fac să se clatine identitatea cuiva.
Reabilitarea

În cele din urmă lipsa noastră de deschidere spre Dumnezeu şi spre aproapele nostru are
drept consecinţă un triplu păcat:
 păcatul originar (al celor dintâi oameni)
 păcatul săvârşit nouă înşine de către altul
 păcatul săvârşit prin noi de către alţii
Numai că noi, ca şi creştini, avem posibilitatea reabilitării. Biblia ne arată că Dumnezeu ne
poate schimba din interiorul nostru. Dacă noi înşine am păcătuit, suntem îndemnaţi să mărturisim
păcatul. Atunci nu numai că suntem iertaţi, dar şi primim, prin rugăciune, vindecarea de păcat.
(Iacob 5:16) Asta ne arată că până şi atitudinile păcătoase sau un anumit tipic în comportamentul
nostru, ba chiar şi legarea de către cel rău pot fi înlăturate. Potrivit textului din Efeseni 4:22-24 ne
putem lepăda de omul cel vechi şi ne putem înnoi în omul nostru, printr-un nou fel de a gândi,
care va fi după voia lui Dumnezeu, împodobit cu dreptate şi sfinţenie. Domnul nostru Isus Cristos
ne poate schimba radical identitatea, ne poate elibera de sub puterea păcatului şi ale consecinţelor
lui. Prin această transformare ajungem la o legătură mai strânsă cu Dumnezeu şi cu aproapele
nostru. Astfel vom putea comunica cu El şi unul cu celălalt fără teamă şi cu toată deschiderea.

6.
TIPARE CUNOSCUTE CÂND E VORBA DESPRE DESTRĂMAREA CĂSĂTORIEI

„Gândeşte-te o clipă la femeia de alături, e în pat, lângă tine. Şi acum mai suspină,
adunată sub plapumă, ca un copil oropsit.. Nu-şi poate curma suspinele, nu-şi poate stăpâni
emoţiile. E cu totul dezorientată în urma celor ce i-ai spus, e jignită peste măsură în sentimentul
valorii de sine, care, oricum, nu era prea puternic. Şi nici inima-i nu e prea mare, n-a fost era
niciodată prea curajoasă….

Oricum, nu-i bună de nimic. Chiar dacă face unele treburi cum se cere, n-are nici o
importanţă, ea nu mai însemnă nimic pentru tine. Cel puţin, aşa laşi să se înţeleagă. Fiinţa asta
atât de fragilă, în care se vede încă fetiţa pe care ai cunoscut-o tu odată şi de care erai atunci
atât de încântat ai aruncat-o acum la coş… Pentru tine ar putea să nici nu mai fie, viaţa ei a
încetat să mai aibă vreun sens. Ba mai mult încă, ea are impresia că e de prisos. Ar face mai bine
să-şi ia valiza şi să o şteargă englezeşte.”

„Gândeşte-te o clipă la bărbatul de alături, alungit în pat, lângă tine. Mâine dimineaţă va
trebui să se trezească iar devreme… Dar acum nu poate să adoarmă, îl macină tot felul de
gânduri. Munceşte mult, se străduieşte din toate puterile. Dimineaţa e agitat, seara e epuizat. Stă
şi se uită cu o privire pierdută drept înainte, fără să vadă nimic. Nu mai citeşte, nu mai face
nimic, stă doar şi priveşte în gol. Seamănă cu un câine bătut. Habar nu ai ce-l macină şi asta te
nemulţumeşte rău de tot.
Nu zice nimic, logic, fiindcă nu are nici un chef de dueluri de vorbe: reproşurile tale, că
nu a reuşit să facă ceva în viaţă, că face prea puţin de unele şi prea mult de altele…Oricum, se
simte o nulitate.
Despre intimitate, nici vorbă… Nu s-a mai întâmplat nimic între voi de săptămâni întregi.
Dacă uneori mai e ceva, el trebuie să forţeze nota. Dar, oricum nu mai e nimic…Vine mereu
târziu la culcare, stă nopţile şi se uită la cine ştie ce programe dubioase de la televizor, câtă
vreme tu eşti în pat şi îl aştepţi. De fapt nu vă mai vorbiţi. Nu eşti în stare să-l faci fericit. Cu
greu îl mai mângâi uneori, cu un gest negrăitor, care altădată era plin de tandreţe. Ai impresia,
chiar dacă el neagă asta, că seara întârzie cu bună ştiinţă să vină acasă, că cine ştie pe unde
atârnă…
Ce mai are el să-ţi spună? Dar tu, care e aportul tău la viaţa lui?”
Destrămarea unor căsătorii are de multe ori la origine un şablon de comportament greşit,
atât din partea bărbaţilor cât şi al femeilor. Aşa după cum poruncile Scripturii pentru respectarea
Legii divine, au fost rezumate de către Domnul Isus îl prima şi a doua poruncă, tot la fel am putea
rezuma şi noi cauzele destrămării căsătoriei la: păcatul împotriva dragostei.
Cele două tablouri descrise mai sus poate nu arată încă o căsnicie destrămată, s-ar putea
să fie doar degetul pe rană, căci există momente mai mult sau mai puţin înălţătoare într-o relaţie.
Dar momentele schiţate mai sus ar putea fi un preambul în direcţia destrămării căsniciei. În cele
ce urmează aş dori să descriu două momente de destrămare. Chiar dacă ar părea stereotipe, ele
stau din nefericire, la baza multor variaţii posibile. Desigur mi-am permis să folosesc exagerarea
ca pe o figură de stil.
Cine le va citi va avea tendinţa să arate spre partenerului lui, nu mai că eu aş dori ca prin
cele descrise fiecare să se recunoască pe sine aici.

Un comportament tipic masculin

De câte ori nu se repetă oare aceeaşi poveste? Scrisă ori relatată. Iată ce mi-a scris o
doamnă.
„Soţul meu s-a îndrăgostit de o colegă a sa, mai tânără, de 23 de ani. Noi suntem
căsătoriţi de 16 ani, avem trei copii. După el, nu încerci să fii îndrăgostit, ţi se întâmplă, pur şi
simplu. După ce mi-a spus nici nu a mai vrut să meargă pe acelaşi drum cu mine. Acum locuieşte
cam de o lună singur, ca să-şi poată face ordine în viaţă. Aventura cu colega s-a terminat, zice el.
Numai că eu nu sunt prea sigură de asta. În orice caz, nu are chef să se întoarcă acasă, îi vine
prea greu. Fără-ndoială că nici mie nu mi-e uşor … Sunt distrusă de fapt.”

Există câteva elemente ce revin mereu, cu unele variaţii, desigur. Căsnicia a durat câţiva
ani buni. Bărbatul s-a străduit peste puteri să presteze la locul de muncă, uneori cu un oarecare
succes. Avea oricum, o bună slujbă, ori poate mica sa întreprindere. Salariul era bun, aveau casa
lor. Numai că, dintr-odată apare ceva, o fisură… Ocaziile ce duc la fisură sunt diferite. S-ar putea
să fie chiar şi credinţa creştină. Bărbatul găseşte că femeia e cam fanatică în de-ale religiei.
Alteori fisura apare în urma unei nenorociri cum ar fi moartea unui copil. Cei doi sau unul dintre
ei nu se poate consola cu gândul unei astfel de pierderi şi între ei se iveşte abisul. În alte cazuri nu
există un motiv evident, ci pur şi simplu e lipsa de comunicare.
Apoi, luni de zile nici nu mai e vorba de vreun contact intim… Cel ce suferă aici cel mai
adesea e bărbatul. Într-o bună zi s-a săturat: pleacă. Se pare că în viaţa lui a apărut o altă femeie.
Numai că el susţine că nu asta ar fi cauza plecării lui. Femeia asta completează doar ce propria lui
nevastă nu i-a putut oferi vreodată. De obicei acea femeie e cu ceva mai tânără şi în unele cazuri,
căsătorită şi ea.
Bărbatul începe să se simtă vinovat, o vreme nici nu îndrăzneşte să spună ceva despre
divorţ, poate şi din amintirea unei convingeri de o viaţă, ce în trecut îi era foarte dragă. Numai că
aşa nu poate dura la infinit şi va trebui să se întreprindă ceva în sensul unor reglementări. Să
întreţii două case a devenit prea greu pentru el. Va fi un domn cu nevastă-sa, zice el. Ea poate
„păstra totul”, prin asta înţelegând cele din gospodărie. Oricum, lui nu-i trebuiesc, ce să facă cu
ele într-un apartament şi de altfel şi-a cumpărat alte lucruri noi. Ori el s-a mutat deja la „ea”.
Rămâne un tip foarte generos, se va îngriji cum nu se poate mai bine de nevastă-sa…
Dar, pe măsură ce trece vremea, „domnul” îşi dă arama pe faţă. Nevasta va putea să
păstreze obiectele din casă, aşa cum propusese el. Numai că astea se învechiseră odată cu căsnicia
lor. Şi totuşi, el ar vrea să aibă jumătate din valoarea lor. Dintr-odată şi casa cumpărată împreună
a devenit prea scumpă. Ea nu va putea rămâne să locuiască acolo. Casa va trebui vândută deci…
iar preţul împărţit pe din două. Întreprinderea îi rămâne numai lui, de unde altfel să-i plătească
dumneaei pensia alimentară? Dar, că veni vorba şi despre asta, la început el o întreţinuse bine, îi
mai aminteşte dânsa oare?! Numai că acum nu se mai poate… Pensia alimentară va trebui să fie
mult mai mică, afacerile lui nu mai merg ca pe roze. Ori poate salariul lui nu mai e aşa de mare
cum fusese. Iar prietena lui, care avusese şi ea o slujbă şi-o pierduse… Aşa că pensia alimentară
se va limita în timp… De ce nu s-ar duce şi fosta lui nevastă la lucru, de fapt, copiii sunt mari de
acum şi înainte de căsătorie ea lucrase doar…

Un comportament tipic feminin

Doamna C.L. Beerman-de Roos, o cunoscută doctoriţă creştină trata adesea, în
conferinţele sale, despre pastorat şi căsnicie, următorul caz. Iată ce spunea ea.
Există ceva neîmplinit într-o femeie. După cum crede ea, împlinirea ar trebui să vină prin
bărbat. Numai că el nu poate. De aceea ea e mereu nemulţumită şi începe să-l bată la cap.
Bărbatul are de la Dumnezeu sarcina de a fi capul femeii, adică cel care o ocroteşte, îi
slujeşte, e responsabil de ea din punct de vedere material şi spiritual. Numai că bărbaţii se ocupă
mai mult de afaceri, de lucruri. Nu sunt în stare să ajungă la o veritabilă intimitate. Sunt
superficiali şi îşi neglijează chemarea lor spirituală. Femeia încercă să-l tragă pe bărbat înspre
aceasta pentru a o lua în serios. Dar lui nu-i reuşeşte iar femeia începe să fie exigentă,
comportamentul ei devine unul tiranic. Puţin câte puţin intră ea în rolul bărbatului. Ea are mai
multe iniţiative şi se pomeneşte că a devenit un fel de mămică a soţului. Despre o relaţie intimă
nici nu mai poate fi vorba. Comunicarea lor a intrat într-un bruiaj continuu.
Iată-l pe bărbat ajuns să fie mereu supărat şi să reacţioneze adesea agresiv. Fuge de ea şi
îşi caută fericirea în muncă, în sport, în vreun hobby sau poate în alcool, agresivitate şi adulter. E,

în mod evident, o conduită greşită. Numai că şi femeia a fost încă înaintea lui greşită în atitudinea
ei, dar într-un mod mai puţin vizibil. L-a îndepărtat de ea aşa că nici nu prea e de mirare că
bărbatul cade uneori în braţele alteia. Toate astea duc, în cele din urmă, la destrămarea căsniciei.
Uneori chiar şi o femeie „spirituală” nu se dă în lături în a începe divorţul, chiar dacă nu are nici o
bază biblică pentru asta.
Şi samariteanca de la fântână căuta mereu ceva ce i-ar fi putut umple viaţa. Iar domnul
Isus i-a spus: „Dacă vei bea din apa ce ţi-o dau eu nu vei mai înseta niciodată”. Căci cinci bărbaţi
nu au putut fi după inima ei. Dar Isus nu a judecat-o, i-a spus doar că e pe o cale greşită. Un
bărbat sau chiar mai mulţi nu vor putea satisface în întregime o femeie. Doar Dumnezeu e Acela
care ne poate umple sufletele.
Eşecurile un bărbat

Oare unde se află originea acestor feluri de comportament greşit al bărbaţilor şi al
femeilor? Aşa după cum reiese din analiza făcută în capitolul doi, de „la început” s-a pornit
greşit.
Chiar de la început s-a „alunecat”spre o inversare a rolurilor. Prima femei e de pe pământ
s-a lăsat ademenită de o poveste mincinoasă şi a păcătuit. Bărbatul era cu ea (Genesa 3:6) dar nu
fusese atent, ci, dimpotrivă, îi urmase exemplul. Iar când bărbatul fusese tras la răspundere de
către Dumnezeu el arătă spre nevastă-sa, pe care Domnul i-o dăduse. El nu-şi asumase
răspunderea, ci se comportase ca un băieţel ce a fost surprins făcând o prostie.
De la dramaticul eşec al primului bărbat femeia a început să urce pe scara puterii. A
început să-l „dorească”, să-l tragă de la locul lui, să-l constrângă, să-l ţină prizonier. Numai că el
trebuia să o „stăpânească”; de aceea, în neputinţa lui, bărbatul reacţionează doar cu supărare. El
se dă înapoi, se concentrează cu totul asupra muncii sale, trudeşte, asudă şi se luptă împotriva
„spinilor şi pălămidei” acestui pământ. Spre marea sa surpriză ajunge chiar la rezultate
neaşteptate şi de aceea se afundă cu şi mai multă râvnă în munca sa. Alteori e ocupat şi cu alte
treburi: sportul, tehnica, diferite pasiuni. Când nu se simte prea bine caută în alte părţi, apucând-o
pe căi rele: în beţie, pornografie, comportament imatur.
Într-o bună zi, cam pe la amiaza vieţii, se trezeşte şocat: „Oare ce-i cu mine? Cu ce mă tot
ocup eu oare?!” Se pomeneşte gândind în perspectiva vieţii, la cei vreo douăzeci-treizeci de ani ce
i-au mai rămas şi -- cu gândul că o va duce aşa, mereu, până la capătul zilelor -- calcă din
capcană în capcană: cea a goanei după bani, a puterii, a adulterului… Şi iată că, brusc, ar vrea să
fie din nou tânăr; de fapt a rămas tot un şcolar. La drept vorbind, nu s-a maturizat niciodată: se
gândeşte mereu doar la sine, are nevoie de satisfacţie, caută mereu jucării. Proprii lui copii sunt
mari de-acum, nevastă-sa i-a devenit un fel de mamă. Nu de puţine ori întâlneşte pe cineva, o
prietenă, care-l înţelege, îi vine în întâmpinare… Între cei doi se naşte o relaţie iar căsnicia
omului nostru se duce de râpă…
La citirea istorisirii de mai sus ţi s-a făcut milă poate de acest bărbat, victimă a
întâmplărilor vieţii. Hai să stabilim totuşi că el a evitat în mod sistematic să ia măsurile potrivite.
Nu are de fapt nici o scuză. Şi câtă durere provoacă soţiei şi copiilor o căsnicie destrămată! A
neglijat de a-şi lua rolul în serios şi locul său şi a lucra la cel mai important aspect al vieţii: relaţia
cu soţia şi copiii săi.

Eşecurile unei femei

Prima femeie a crezut într-o minciună şi a acţionat fără bărbatul ei, care era alături, fără
să-i ceară părerea. Ea nu i s-a supus aceluia „din care a fost luată”. În loc să-i fie un ajutor, ea îi
devenise „ghid”, dar într-o direcţie greşită. Femeia are însă şi acum chemarea de a fi un „ajutor
potrivit” pentru bărbatul ei. Numai că după felul actual de gândire, (din lume şi chiar din unele
biserici) asta se potriveşte din ce în ce mai puţin. În zilele noastre femeile _ şi sub influenţa
mişcărilor feministe_ vor cu orice chip să se realizeze, fie chiar şi cu preţul vieţii de cuplu şi de
familie.
Dorinţa femeii de a avea drepturi, de a nu rămâne doar un „apendice” al bărbatului său, e
una justificată. Numai că adesea competitivitatea, egoismul, dorinţa de putere şi altele
asemănătoare joacă un rol în impulsionarea femeii.
Oare i-a venit ea bărbatului său în ajutor în slăbiciunile acestuia? L-a respectat? Nu e oare
scris: „Femei, fiţi supuse bărbaţilor voştri”? Cu alte cuvinte: recunoaşte-l respectă-l, alătură-i-te,
susţine-l. Aceasta este, evident, slăbiciunea femeii. Încearcă să-ţi cucereşti bărbatul prin felul tău
de a fi, chiar şi „fără vorbe” aşa cum spune apostolul Petru. (I Petru 3:1) Nu cumva l-a alungat ea
însăşi de acasă, reproşându-i toate câte cele, umilindu-l, cicălindu-l? Nu cumva nu i-a inspirat
sentimentul siguranţei, l-a lipsit de iubire, tandreţe, intimitate? Fără căldura femeii bărbatul e un
neajutorat şi o fiinţă vulnerabilă şi poate cădea uşor pradă propriilor sale slăbiciuni.
Aceste două tipologii ilustrate mai sus s-ar putea să se intercaleze. Se pare că atunci când
o căsnicie nu mai poate dura şi se destramă, cele două părţi au făcut, fiecare în dreptul ei, greşeli.
Dacă unul greşeşte, celălalt reacţionează greşit la greşeală. Ori poate se gândeşte să plătească
greşeala celuilalt făcându-şi singur dreptate şi o apucă de fapt şi el pe căi greşite. Fiecare din cei
doi e răspunzător de reuşita unei căsnicii.
La desfacerea unei căsnicii auzi de obicei două istorisiri, care sunt foarte diferite. Unele
elemente le recunoşti în mai multe cazuri. Dacă le semnalezi la vreme, mai poţi face ceva
probabil. Mai târziu se întâmplă lucruri ce nu mai pot fi reabilitate şi drumul înapoi e mult mai
greu. Pentru asta e nevoie de o mare doză de sinceritate. Soluţia ar fi: schimbarea de atitudine sau
şi mai bine, schimbarea inimii, alegerea de a-l iubi pe celălalt ca pe tine însuţi.

7.
ABORDAREA PROBLEMELOR CĂSNICIEI

Îi aud pe cei ce se confruntă cu problemele căsniciei spunând adeseori: „Sunt nefericit.”
„Nu mai simt că mă iubeşte.” „Soţul/soţia nu mă înţelege.” Asemenea expresii îţi dau senzaţia de
inconfort, de jenă. Sunt, ca să zicem aşa, nişte manifestări evidente ale unei boli, care cer un
diagnostic. Desigur, e o trăire personală, care va trebui să fie luată în serios de cel ce acordă
ajutorul. Omul aflat în nevoie trebuie să fie ajutat, să i se arate că îi pasă cuiva de el, chiar dacă a
greşit. Cineva care are probleme în căsnicie nu trebuie să se simtă judecat.
Dar acela ce vrea cu adevărat să fie ajutat, va trebui să se întrebe cu toată onestitatea: „Ce
e greşit între noi?” Poate că şi mai bine ar fi să-şi pună astfel întrebarea: „De ce l-am privat pe
celalalt?” „De ce m-am privat pe mine însumi? În ce nu am corespuns?”
Într-o societate subiectivă, ca cea în care trăim, se pune foarte deseori accentul pe ceea ce
simţim şi pe faptul că celălalt trebuie să ţină seamă de simţămintele noastre, respectându-le.
Slăbiciunea acestui mod de a gândi constă în faptul că el suscită rapid sentimentul de a fi o
victimă. Iar asta stă, într-o relaţie, împotriva recunoaşterii propriei responsabilităţi. Ar trebui deci

să încercăm a face o analiză obiectivă a situaţiei; pentru că abia după aceea se poate ajunge la
căutarea unei soluţii adevărate.
E cu adevărat ceva greşit?

Nu trebuie să faci din orice o problemă şi să vrei să-l convingi pe celălalt că aşa e. Uneori
nici nu e vorba măcar de o problemă de căsnicie, e vorba doar despre stres, de exemplu. Când s-a
soluţionat situaţia de stres vezi că toate merg iar de la sine. Se poate întâmpla ca datorită
atmosferei tensionate, sau datorită unei boli sau oboseli, sau altceva de acest fel, ai tendinţa să le
vezi la toate doar partea lor întunecată. Mai târziu se pare că nici nu a fost aşa de rău cum credeai.
Iar dacă e greşit, recunoaşte!

Unii oameni nu recunosc greşelile sau le bagatelizează. Numai că, dacă eşti bolnav şi vrei
să duci boala pe picioare, nu prea ai rapide şanse de vindecare. Şi chiar dacă numai unul din cei
doi simte că ceva nu e în regulă, atunci chiar nu e! Iar celălalt va trebui să privească foarte serios
problema. Dacă celălalt se simte, în mod evident, nefericit, acest fapt devine şi o problemă a ta.
Nu e căsătorie în care să nu fie şi ceva şifonat. Şi aşa ceva e valabil pentru toate aspectele
vieţii unui om. Care sunt cauzele? Omul nu e perfect şi de obicei, în majoritatea noastră, nu
suntem bine pregăti i pentru căsătorie. Orice căsnicie trece cel puţin o dată sau chiar de mai
multe ori printr-o criză. Multe căsnicii se destramă iar altele, care mai rezistă, rămân cu multe
infirmităţi.
O căsnicie refăcută poate fi mai solidă decât înainte

Două pot fi consecinţele unei crize matrimoniale: îmbunătăţirea sau înrăutăţirea situaţiei.
Dar o criză nu trebuie să fie neapărat o catastrofă. Ea poate acţiona ca un ceas deşteptător asupra
părţilor, trezindu-i să iasă dintr-o situaţie fără perspectivă. Astfel, o criză poate conlucra spre
binele nostru. Asta e o mare mângâiere: problemele de cuplu se pot evita în parte şi în orice caz,
ele se pot vindeca.
În problematica mariajului se pot descoperi trei stadii, care ne fac să ne gândim la buletinele
meteo, când se fac avertizările de furtună:
 Un bruiaj permanent în comunicare: faza întâi sau avertizarea
 Stadiul minciunilor: faza a doua sau alarma
 Declanşarea generală: faza a treia sau starea de necesitate

Bruiajul în comunicare

În fiecare căsnicie apar aproape zilnic mici bruiaje în comunicare. Aceasta nu înseamnă mare
lucru, pentru simplu motiv că oamenii, în cazul nostru bărbatul şi femeia sunt diferiţi. Aşa cum
am spus şi mai devreme, Dumnezeu este Acela ce a creat astfel lucrurile; El a creat bărbatul şi
femeia pentru ca aceştia să arate împreună chipul Său. Prin căderea în păcat, s-a ivit, pe lângă
această diferenţă, şi o relaţie „deranjată” între oameni. Sufletul nostru este acela care a fost rănit.
Am devenit oameni egoişti. Căsnicia e o şcoală, o posibilitate de a învăţa să-l iubeşti într-adevăr
pe celălalt; pentru a ne antrena să devenim, din nişte egoişti ce suntem, slujitori ai celuilalt.
Căsătoria nu e un scop în sine; este probabil, cel mai bun mijloc de a învăţa într-adevăr să-l
iubeşti pe celălalt.
Uneori nu-l înţelegi pe celălalt sau îl înţelegi greşit. Bărbatul poate să abordeze un subiect
în mod raţional iar femeia, emoţional sau poate invers. Ar fi de zis câte ceva cu privire la

amândouă modurile de a se apropia de un subiect de discuţie. Numai împreună găseşti întregul
adevăr.
Soluţia o găseşti în a sta de vorbă şi a te plasa în locul celuilalt. Dacă taci, nu te regăseşti
niciodată cu celălalt. S-ar putea să fie necesar un ajutor pentru a învăţa cum să comunici cu
partenerul. Ceea ce se întâmplă adeseori este că cei doi, după o certă nu îşi mai vorbesc, ci lasă să
se instaleze între ei o tăcere de mormânt. Din fericire asta nu durează. Motivul e adesea
pedepsirea celuilalt sau a-i da o lecţie. De multe ori nici măcar nu ne dăm seama cât putem fi de
duri şi inumani. În spatele acestei stări de suflet se ascunde orgoliul: voinţa de a se ridica
deasupra celuilalt. E de fapt cel mai mare păcat, îndreptat direct împotriva dragostei. Biblia ne
învăţă exact contrariul: că noi trebuie să ne supunem unul altuia, să mergem pe calea umilinţei.
Dacă nu ne ţine nimeni o oglindă în faţă, un astfel de război rece ar putea dura la nesfârşit.
Dar dacă cineva ar îndrăzni să se privească sincer în oglindă, ar lăsa adevărul să iasă la suprafaţă.
S-ar părea că îţi faci singur rău coborându-te din turnul de fildeş, ca să devii iar om, dar merită,
sub toate aspectele, să o faci.
Remediul îţi stă la îndemână: o felie de umilinţă, a cere iertare şi a se ierta reciproc.

Iertarea

A cere iertare şi a se ierta reciproc este una dintre cele mai importante chei pentru o relaţie
bună. Şi adeseori nici nu e aşa de greu de găsit! „Sorry seems to be the hardest word.” (Se pare că
a zice „îmi pare rău” e cel mai greu de spus.) cântă Elton John în unul din cântecele sale şi strigă:
„So sad!” (Ce trist!) Oamenii cred că a-ţi cere iertare ţi-ar slăbi poziţia pe care te afli, pentru că
de fapt ei recunosc că nu au dreptate. Dar în realitate ieşi mai întărit dintr-o asemenea încercare.
A face o greşeală e doar o chestiune de comportament; a recunoaşte nedreptatea (făcută celuilalt)
e o chestiune a inimii, una de caracter. Un comportament greşit nu e lucrul cel mai grav; cel mai
important e nu ceea ce face omul, ci cum este el. A cere iertare ar putea reabilita, într-o clipită, o
legătură dezechilibrată. Nici Dumnezeu nu se uită în primul rând la comportamentul nostru;
pentru El cel mai important e: motivaţia inimii.
Problema este că, uneori, cei doi care sunt uniţi prin căsătorie, nu au nici un cadru de
referinţă care să contureze cine şi ce a greşit. Cine este arbitrul? Cine ar putea judeca care din cei
doi a întrecut măsura? Şi această problemă are o soluţie. Deseori aud spunându-se: „Dacă te-am
rănit, îmi cer iertare.” Mi se pare cam puţin. Aceste lucruri se spun adesea atunci când cel în
cauză ştie foarte bine că a greşit, că a mers prea departe. Dar dacă vina nu este chiar evidentă,
problema poate fi discutată, în orice caz, într-un mod cinstit şi deschis. Fiecare ar trebui să aibă
atitudinea: „Cred că aici am greşit, dar nu sunt sigur… Chiar vrei să mă ierţi? Am să mă gândesc
cum pot evita pe viitor să nu se mai întâmple.” Din experienţă ştiu că atunci împăcarea este
aproape.
Alte exemple de bruiaj în comunicare

O altă formă de comunicare deranjată este neputinţa de a discuta diferenţele de opinie.
Acest aspect este mai degrabă unul structural. Nu mai ai ce aduce în discuţie. Ţi-ai pierdut
răbdarea de a-l regăsi pe celălalt. Ţi-ai pierdut credinţa că celălalt te va înţelege.
Uneori e vorba despre o tulburare în comunicarea la nivelul trupului. Aceasta e, cel mai
adesea, consecinţa unei alte tulburări de comunicare: nu mai e iubire, nu mai e intimitate sexuală.
Uneori actul sexual poate fi folosit ca un joc al puterii. Te poţi pedepsi reciproc cu acest mijloc:
ca să te-nveţi minte, nu mai facem „nimic” …în seara asta.

Dacă ar putea fi vorba despre un comportament deviant pe plan sexual la unul din cei doi
parteneri, ce are posibil originile într-o perioadă anterioară celei conjugale, atunci terapia va fi cu
siguranţă necesară. În capitolul al patrulea, despre sexualitate, ne-am oprit puţin şi asupra
problemelor sexuale care ar putea veni dintr-o experienţă negativă din trecut. Dacă problema
sexuală îşi are originea în dezechilibrul relaţional, va trebui ca mai întâi să ne ocupăm de acesta.
Un astfel de lipsă de armonie spirituală poate fi neputinţa de a te ruga cu celălalt şi asta
poate merge împreună cu alte feluri de dezacorduri în comunicare, adică imperfecţiuni la acest
nivel, fie că ele sunt de la unul la celălalt, fie ca sunt cu Dumnezeu. A te ruga împreună te face
ultra vulnerabil unul faţă de celălalt, dar creează şi o legătură mai puternică. Şi desigur, asta
ajută.
Numeroasele tulburări în comunicare sunt un semn că nu se acordă suficient timp şi
atenţie partenerului. Iar dacă aceste tulburări se permanentizează înseamnă că s-a declanşat faza
de avertisment, pe care va trebui să o luăm foarte în serios, pentru a preîntâmpina ca următoarea
fază, cea de alarmă, să nu se declanşeze şi ea.
Minciuna

Minciuna este deseori o consecinţa a unei faze anterioare, aceea pe care eu am numit-o
faza de alarmă. Dacă aici nu mai întreprinzi nimic, nu mai poţi evita nici desfăşurarea pe mai
departe a celorlalte faze. Te pomeneşti că îţi trec prin minte gânduri care pun stăpânire pe tine:
„Nu ne mai potrivim unul cu altul, suntem prea deosebiţi de fapt…” „Poate n-am fost niciodată
destinaţi unul celuilalt.” „El (ea, eu…) nu-i făcut pentru căsnicie.” „Nu mai simt nimic pentru
ea/el.” „Nu Dumnezeu ne-a unit. Hai să terminăm povestea ca doi prieteni.”
Acestea sunt însă minciuni, venite de la Diavol, tatăl minciunilor, cel care profită de
dezechilibrul nostru în comunicare şi vrea să ne mintă până şi gândurile şi să le îndrepte pe o cale
greşită. Spărtura asta trebuie închisă cât se poate mai repede. Dacă nu, rămâi în acest joc
periculos cu propria-ţi căsnicie şi te pomeneşti gândind tot mai des: „Ne despărţim”, „Divorţăm”
şi altele ca acestea. Cuvintele au putere iar rostirea lor poate să aducă cu sine, într-un mod
imperceptibil, ruptura. Odată spuse, parcă te străduieşti acum să le chemi înapoi.
Aici trecutul îşi are rolul său: împrejurări nefavorabile de viaţă, experienţe negative…
Adeseori chiar începutul a fost greşit: căsătorie la o vârstă prea fragedă, ori poate una silită; fuga
de acasă, fuga într-o altă relaţie. Poate motivarea căsătoriei a fost greşită: singurătatea, teama,
banii, onoarea, frumuseţea, a te căsători de convenienţă („tot trebuie să se întâmple…”);
concubinajul şi în cele din urmă: „hai, măi, totuşi să ne şi căsătorim!...”
Că nu te potriveşti cu celălalt e o minciună sfruntată. Aşa cum am mai spus şi în altă parte,
Dumnezeu e Acela ce a aprobat şi a consfinţit căsătoria, chiar şi între păgâni. De ce? Deoarece
căsătoria este o instituţie divină. Şi păgânii au copii, fiindcă aşa vrea Dumnezeu. O naştere e un
fel de minune asemănătoare, ca să zic aşa, cu o aselenizare şi cu o plimbare pe lună… Dar
Dumnezeu poate totul, El e în stare să reabiliteze şi un mariaj ce pare că stă acum pe butuci.
Cheia e şi aici, după cum se vede din analiza făcută în capitolul întâi: loialitatea,
modestia, umilinţa. Loialitatea: a discerne minciuna şi a o elimina. Umilinţa: a asculta de
Dumnezeu şi a cere ajutorul unui specialist de încredere. Aceasta este, „pur şi simplu”, o
chestiune de alegere. Du-te înapoi, la începuturile voastre, oricum ar fi fost acestea, bune sau rele,
la momentul în care lucrurile au început să se deterioreze. Încearcă să stai de vorbă despre ele.
Spune-ţi ie însu i i celuilalt: „Hai să facem ceva, Dumnezeu ne-a adunat împreună şi vrea să
fim ceva frumos, o nouă fiinţă după voia Sa.” I-aş sfătui pe cei care au ajuns în acest punct să nu
spună niciodată: „Hai să încercăm să mai facem ceva”, ci dimpotrivă, să fie hotărâţi să facă
treabă din nou, împreună.
Cere ajutorul cuiva care vrea să te susţină în strădania ta de a îţi reînnoi căsnicia. Aud
uneori despre „lideri spirituali” care ajung la concluzia că cele două părţi nu se potrivesc şi că

mariajul lor nu mai poate fi salvat. De ce ai cu adevărat nevoie este încurajarea şi rugăciunea de
mijlocire pentru voi, a unor oameni cu o gândire sănătoasă şi pozitivă şi cu o mare credinţă.
Încredinţează-te deci unor astfel de oameni care sunt gata să stea în spărtură pentru tine. Du-te la
nişte conducători buni ai bisericii sau la un terapeut creştin. Retrageţi-vă pentru o vreme undeva
unde să fiţi numai voi doi, mergeţi la un seminar despre căsătorie, participaţi la o săptămână de
reabilitare. Apucă orice mijloc ce îţi stă la îndemână: cărţi, casete video, d.v.d-uri şi orice altceva
ce crezi că v-ar putea ajuta pe drumul întoarcerii către voi ca şi cuplu. Nu lăsă nici un mijloc
nefolosit pentru a ajunge la unison.
Adu-ţi aminte: soţul tău, soţia ta, e o creatură unică. Într-o lume de aproape 6 miliarde de
oameni tu ai întâlnit-o chiar pe ea sau chiar pe el! O personalitate ce ţi-a dăruit în întregime ţie
viaţa sa. Tu eşti responsabil de fericirea celuilalt. Fiecare dintre noi are doar o viaţă. Te poţi dărui
pe tine însuţi doar o dată. Şi celălalt ţi s-a dăruit ţie. Câtă responsabilitate! Nici cu un altul sau
nici cu o alta nu vei fi mai fericit (ă), oricâţi alţi candidaţi (alte candidate) ar mai fi. Dumnezeu la creat pe om destul de flexibil, cu multe posibilităţi de adaptare. Dumnezeu e aproape, El e acela
care te va ajuta. El va face din voi o nouă fiinţă.
Gândeşte-te la modelul dragostei lui Dumnezeu. El te iubeşte, El e Acela care îţi dăruie tot
ceea ce îţi lipseşte, ba încă i mai mult decât atât. Deci i tu ai mult de dăruit.
Odată, la un sfârşit de serviciu divin la noi la adunare, s-a apropiat de noi un cuplu, bărbat
şi soţie. Aveau o problemă foarte gravă în căsnicia lor. Când i-am întrebat despre ce e vorba, neau spus: „Nu mai suntem fericiţi unul cu celălalt!” Pare de neînchipuit, dar cei doi nu au înţeles
că, înainte de toate, căsătoria nu a fost instituită pentru a deveni tu fericit, ci pentru a face pe
cineva fericit. Remarca mea le-a deschis ochii. Dacă gândeşti cumva şi tu la fel, schimbă-şi
scopul; nu cum devin eu fericit, ci cum devine celălalt fericit. A fi fericit este consecinţa faptului
de a face fericit.
O ruptură pe toate planurile

Această fază e stadiul cel mai avansat al destrămării căsniciei, e starea de necesitate;
situaţia în care cei doi nu mai suportă nicicum să fie împreună. Stadiul anterior putea fi numit şi
stadiul păcatului: egoismul, orgoliul, minciuna. Numai că de multe ori a avut loc un mare păcat
specific, înainte sau în timpul căsniciei. Cel mai adesea el are de a face cu imoralitatea, cum ar fi
adulterul, schimbul de parteneri, filmele sau lecturile pornografice, actele homosexuale, avortul.
Păcatele neştiute de dinaintea căsătoriei pot avea şi ele influenţă asupra stării de faţă. Ruptura
poate fi însă şi consecinţa unei lungi perioade „glaciale”. Dacă nu investeşti nimic, o vreme
îndelungată, în căsnicie, te pomeneşti că te-ai îndepărtat unul de celălalt şi căsnicia ta e o ruină.
Şi acest aspect îl numim păcat.
Prin faptul că rămâi în aceeaşi stare, în păcat, rămâi şi legat, îndreptat doar asupra ta
însuţi. Neascultarea de Dumnezeu este egală cu vrăjitoria (I Samuel 15:23) şi aduce blestemul
asupra căsniciei tale. Prin purtarea ta i sentimentul vinovăţiei, mai mult sau mai puţin
conştientizat, ţi-ai pierdut libertatea. Datorită acestui fapt nici nu mai po i să-l iube ti pe
celălalt fără opreli ti. Iar dacă nu umbli în lumină, nu poate fi vorba nicidecum de o adevărată
unitate, de o adevărată părtăşie, pe toate planurile, cu celălalt.
Remediul

În toate stadiile precedente problemei mariajului păcatul o ia înaintea lor. Atunci înseamnă
că e vorba, de fapt, de problema păcatului şi nu de problema căsniciei. Trebuie, deci, să ne
ocupăm de problema păcatului: alungarea minciunii şi mărturisirea adevărului, la o parte cu
orgoliile, cu mândria, la o parte cu păcatele, schimbă-ţi comportamentul! Nu pune vina pe Diavol.
Nu trimite ţapul ispăşitor în pustie, aşa cum ni se spune în cartea Leviticului 16:10 că făcea

poporul ales pentru a putea avea loc împăcarea cu Dumnezeu. Numai tu eşti singur răspunzător de
faptele tale. Ai nevoie, pur şi simplu, de curaj, ca să faci primul pas.
Creştinii care se află într-un astfel de impas al vieţii lor sunt prizonieri într-o cuşcă. Nu
mai pot locui în aceeaşi casă împreună. Dar textul din Romani 7:2 le stăruie mereu în minte:
„Căci femeia măritată este legată (...) de bărbatul ei câtă vreme trăieşte el.” (Vezi şi I
Corinteni 7:39) Rămâne atunci doar o posibilitate biblică de a scăpa din cuşcă: şi aceasta este
schimbarea motivului pentru care rămâi unul cu celălalt. Iar motivul duce la rândul lui schimbarea
din: a trăi prin lege în a alege de bună-voie.
Care ar fi paşii ce ar trebui făcuţi în acest sens?
 Fă o nouă alegere cu privire la celălalt. Alege să-l iubeşti. Pune voinţă în asta. Chiar
aşa-i de simplu?! Da, uită-te în Filipeni 2:13: „Căci Dumnezeu este Acela care
lucrează în voi şi vă dă -- după plăcerea Lui -- şi voinţa şi înfăptuirea.” Aşadar,
acesta e şi un pas în credinţă. Ai cumva prea puţină credinţă? Spune şi tu, ca şi tatăl
acelui băiat bolnav: „Cred, Doamne, ajută necredinţei mele!...” (Marcu 9:24) Dar
oare eşti cinstit? Vezi, despre asta este vorba! Tu eşti singur răspunzător, nu altul! TU!
Alege să iubeşti. Dragostea nu este un simţământ, ci o alegere!
Toată viaţa nu e nimic altceva decât o alegere. Dacă alegi calea ce ţi-a pus-o Dumnezeu
înainte, alegi viaţa în locul morţii, binecuvântarea în locul blestemului, alegi un viitor pentru tine
şi urmaşii tăi, aşa cum ni se promite în Deuteronom 30: 19-20.
 Cere iertare. Du-te la cruce. Mărturiseşte-ţi greşelile înaintea lui Dumnezeu şi
înaintea soţului sau soţiei tale şi cere iertare pentru ele. Eşti slab în anumite privinţe,
recunoaşte-o. Nu-i o catastrofă: chiar şi tâlharul de pe cruce a căpătat îndurare. Harul
lui Dumnezeu e mai mare decât ai crede. Cere-i lui Dumnezeu iertare şi putere să
mergi mai departe.
Hai să repetăm: a cere iertare şi a acorda iertare sunt două lucruri esenţiale. Prin a cere
iertare lui Dumnezeu şi partenerului tău pui capăt blestemului ce se află deasupra căsniciei tale.
După aceea va trebui să stai de vorbă şi s-ar putea să ai nevoie de consiliere pastorală. Lasă-ţi
părerea de rău că l-ai rănit pe celălalt să se vadă desluşit. Iertaţi-vă reciproc, orice s-ar fi
întâmplat. Uneori nu se poate întâmpla instantaneu: ai nevoie de timp pentru a lăsa treburile să se
aşeze. Poate e necesară chiar o perioadă de supărare şi amărăciune, tristeţe. Dumnezeu e Acela
care ne-a dat şi emoţiile iar atunci când reacţionezi pe baza unui sentiment de adâncă nedreptate,
nu ai de ce să te ruşinezi. A te emoţiona în astfel de momente înseamnă doar să fii cinstit; de
aceea, supărarea, amărăciunea, gelozia se pot manifesta pe bună dreptate. Dar dacă ai hotărât să
ierţi, vei simţi vindecarea inimii tale iertătoare, căci a dărui iertarea e la fel de necesar ca şi a o
cere.
Un jurământ poate fi făcut de ruşine, dar nu poate fi desfăcut prea lesne. Dacă inima ta e
frântă (atât a celui ce a păcătuit cât şi a celui împotriva cui s-a păcătuit), mai e loc pentru
reabilitare.
Prin mărturisirea unor greşeli mari, cum ar fi adulterul, consecinţele pot fi dureroase şi
dramatice. Există şi riscul, destul de mare, ca celălalt partener să nu poată accepta un astfel de
comportament. Partea „vinovată” are nevoie de foarte multă înţelepciune pentru a găsi tonul just,
cuvintele şi circumstanţele potrivite pentru a scoate adevărul la lumină. Aici nu există o soluţie
„prefabricată”. Nici măcar nu poate exista garanţia că, plecând pe acest drum, se poate soluţiona o
problemă în căsnicie. Cu toate astea, nu e nici o altă cale, decât cea a Scripturii, calea mărturisirii
greşelilor.
Există însă limite şi pentru a fi deschis şi direct. În recunoaşterea unor greşeli grave poţi să
te lansezi în o mulţime de motivaţii şi să subliniezi dimensiunea greşelii, să te cufunzi într-o
seamă de detalii, punând posibilitatea de a suporta a părţii nevinovate la grea încercare. A face
curăţenie în viaţa ta, nu înseamnă să-l împovărezi pe celălalt cu tot felul de amănunte nepotrivite.



Reabilitează comunicarea: fie ea verbală, spirituală şi corporală. Vorbeşte cu
partenerul tău, rugaţi-vă împreună şi, de îndată ce e posibil, nu evitaţi contactul intim.
Asta vă va elibera. Slujeşte-l pe celălalt cu tot ce ai, în toate privinţele. Cere
împăcarea.
Staţi mult de vorbă, e foarte important: prin asta puteţi să „prelucraţi” împreună suferinţa.
Rugându-te împreună cu celălalt pari vulnerabil şi eşti deschis unei mai mari intimităţi în
căsnicie. Şi să nu uităm că rugăciunea ajută: Dumnezeu e Acela ce răspunde rugăciunii.
Atingerea corporală e importantă: te relegi, ca să zicem aşa, de celălalt. Dar, de cele mai
multe ori, contactul intim are nevoie de aşteptare, până când relaţia e refăcută şi din partea
celuilalt.


Cere ajutor. Caută un suport pastoral. În problemele grave, din care simţi că nu poţi
ieşi singur, e înţelept să aşterni deschis problemele din căsnicia ta în faţa unei
persoane de încredere, pentru a-i cere sfatul şi a vă ruga împreună. Caută ajutorul mai
cu seamă în biserica din care faci parte, dacă îl poţi găsi acolo, dacă nu, cere îndrumare
spre un ajutor profesional.
Alte cauze ale unor probleme în căsnicie

S-ar putea să mai existe însă şi alte cauze, exterioare, ale unei căsnicii-problemă. Situaţii în care
nu se află nici o greşeală directă la tine sau la partenerul tău. Iată un exemplu: s-a păcătuit
împotriva ta (întâmplări dureroase din trecut, prin care ai fost lezat, ofensat) sau împrejurări de
viaţă personală: probleme financiare, boala sau moartea cuiva foarte drag, darea afară din slujbă,
eşecuri…
Încă o dată: cere ajutor. Nu umbla cu răul atârnând de tine. Cu cât aştepţi mai mult, cu atât
urmele lăsate sunt din ce în ce mai adânci şi în viaţa ta şi în a celorlalţi, a copiilor, poate.
Reabilitarea va fi mai grea cu cât va trece vremea. S-ar putea să se ivească şi consecinţe asupra
sănătăţii tale: stresul aduce tensiunea arterială, probleme cu inima şi tot felul de alte neajunsuri.

8.
CREŞTINUL ŞI DIVORŢUL

Ce catastrofă, să-l auzi pe partenerul tău spunându-ţi într-o bună zi că vrea să divorţeze!…
Cel ce trebuia să-ţi fie cel mai drag şi cel mai apropiat a devenit contrariul: prietenul se
transformă în duşman... Ce trădare! Dar după ceva vreme auzi parcă: „Ce uşurare! Partenerul meu
vrea,în sfâr it, să divorţeze”.
Dacă ani de zile căsnicia a fost numai un izvor de nemulţumiri şi necazuri, desfacerea
căsătoriei poate fi întâmpinată uneori chiar cu bucurie. Depinde doar de faza (de criză) în care se
află aceasta.
Ce ar trebui să faci în asemenea împrejurări, cum să reacţionezi?
O altă întrebare e: când poţi (ai voie) să divorţezi? Are voie un creştin să divorţeze? Iar
dacă nu are voie, atunci ce să faci, dacă convieţuirea sub acelaşi acoperiş a devenit de nesuportat?
Ce atitudine să ai cu privire la procedura divorţului?
Vom încerca să dăm răspuns tuturor acestor întrebări, pe parcursul capitolului de
faţă. Având în vedere caracterul acestei cărţi, vom pleca de la presupunerea că ambii parteneri,

sau unul dintre ei, sunt credincioşi. Nu e interzis, desigur, pentru necredincioşi, să se inspire de
aici.
„Căci eu urăsc despărţirea în căsătorie, zice Domnul.” (Maleahi 2:16) Dacă
Dumnezeu urăşte ceva, acel lucru trebuie să fie foarte grav. Divorţul se opune în mod direct
poruncilor Sale. Una dintre cele 10 porunci sună răspicat: ”Să nu preacurveşti.” (Să nu comiţi
adulter.) (Exod 20:14) Se poate ceva mai clar? Infidelitatea -- şi mai cu seamă călcarea unui
jurământ -- se află exact la polul opus caracterului lui Dumnezeu. Cu asta s-a spus totul şi nu ar
mai fi fost atât de multe căsnicii distruse; nici cele creştine şi nici căsătoriile între un credincios
şi un necredincios.

Căsătoria cu o persoană necredincioasă

Căsătoria dintre o persoană credincioasă şi una necredincioasă apare sub trei forme:
 Partenerul necredincios avusese odată credinţa lui, dar din varii motive a întors spatele
credin ei.
 Ambii parteneri s-au căsătorit ca nefiind creştini născuţi din nou, dar între timp unul
dintre ei a venit la credinţă.
 Un credincios născut din nou s-a căsătorit cu cineva din lume.
.
În ultimele două cazuri căsătoria a rămas, de cele mai multe ori, nebinecuvântată. De aceea
oamenii pot folosi argumentul că, deoarece nu Dumnezeu i-a adunat împreună, ei se pot despărţi.
Într-un capitol anterior am dezbătut mai pe larg acest subiect. Acolo am arătat că la început
Dumnezeu a binecuvântat toate căsătoriile unind toate cuplurile. Ca excepţii ne-am putea gândi la
cele în care ar fi vorba de incest, poligamie, siluire, falsă căsătorie şi altele de acest fel. Din
fericire numai Dumnezeu poate judeca astfel de cazuri şi nu e nevoie să o facem noi.
Dar chiar dacă cei ce sunt în stare să facă un asemenea pas – spre căsătorie – şi au cele mai
cinstite intenţii, cum ar fi aceea de a încheia un legământ aşa cum cere Scriptura, şi nu-l invocă pe
Dumnezeu, El va recunoaşte totuşi legământul lor.
Când un creştin născut din nou se căsătoreşte cu cineva din lume eu nu am pretenţia că această
căsătorie să aibă caracterul unei căsătorii descrise în Scripturi. Biblia ne spune accentuând: ”Nu
vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi.” (II Cor. 6:14) Domnul nu e de partea unei
astfel de căsătorii. Cum ar putea cei doi să ajungă la o unitate spirituală dacă nu amândoi
partenerii sunt credincioşi? Lipsa de unitate spirituală, tocmai aceasta este o mare slăbiciune în
căsnicie.
Căsătoria dintre un cre tin născut din nou o persoană necredincioasă nu poate fi
binecuvântată (în biserică) decât cu mult efort. Un creştin născut din nou s-a angajat într-un
legământ pe care Dumnezeu l-a oferit oamenilor prin Domnul Isus Cristos. Căsătoria e şi ea un
legământ, o alianţă pe care a instituit-o Dumnezeu şi din care ar dori să facă şi El parte.
Cum ar putea, aşadar, cineva din lume, care nu a încheiat acest legământ cu Dumnezeu să adere la
o astfel de alianţă a căsătoriei?
Pavel vorbeşte despre căsătoria între un credincios şi un necredincios în I Corinteni 7:
14 şi mai departe: „Căci bărbatul necredincios este sfinţit prin nevasta credincioasă şi nevasta
necredincioasă este sfinţită prin fratele.” Ce vrea să zică Pavel de fapt? Că cel credincios nu
trebuie să-l respingă pe cel necredincios. Faptul că unul a devenit un creştin născut din nou şi
celălalt a rămas în lume nu trebuie să fie niciodată un motiv de divorţ.
Dacă într-o căsnicie unul dintre parteneri e un creştin născut din nou, atunci cu privire la
el sunt totu i multe de aşteptat: tocmai el va trebui să fie un martor de netăgăduit al lui Cristos în
această căsnicie. Dacă relaţia celor doi se dezvoltă în mod armonios, atunci ar fi cu putinţă ca cel

născut din nou să îl ducă pe celălalt la Cristos. Numai că Pavel mai spune următoarele: „Dacă cel
necredincios vrea să se despartă, să se despartă; în împrejurarea aceasta fratele sau sora nu
sunt legaţi: Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Căci ce ştii tu, nevastă, dacă îţi vei mântui
bărbatul? Sau ce ştii tu, bărbate, dacă îţi vei mântui nevasta?” (I Corinteni 7:15, 16) Propoziţia
principală, din fraza de mai sus, ( în împrejurarea aceasta fratele sau sora nu sunt legaţi) este
explicată în diferite feluri. Problema ce se pune e dacă cel credincios, în acest caz, e liber să se
mai poată recăsători. Despre aceasta vom discuta în capitolul următor. Dar Pavel are o opinie
clară: cel credincios nu trebuie să se simtă dator a se împotrivi divorţului, din toate puterile, dacă
cel necredincios îl părăseşte. În cercurile de creştini practicanţi aspectul acesta nu e un important
punct de discordie.
Cererea de divorţ

Când ai voie, ca şi creştin, să ceri divorţul? Pe vremea lui Moise reglementarea unei
căsătorii era destul de flexibilă. Un bărbat care nu mai avea nici un sentiment pentru nevasta
sa, pentru că ar fi descoperit la ea ceva ruşinos, putea să o alunge; dar trebuia să-i dea o carte
de despărţire. (Deuteronom 24:1) Aceasta era procedura când un bărbat descoperea la o
femeie ceva ruşinos. Ce putea fi acel ceva ruşinos, Biblia nu ne spune. În timpul Domnului
Isus erau două şcoli de interpretare a Scripturilor, care dădeau, evident, două interpretări
diferite acestui text, una mai severă iar cealaltă mai îngăduitoare. În şcoala Şammai accentul
se punea pe ruşinos, ce presupunea un comportament neobişnuit pe tărâm sexual. În şcoala
Hillel se punea accentul pe ceva, aşa că ruşinos putea însemna orice, chiar şi o mâncare
stricată servită soţului.
Dar se pare că ar fi vorba de o necurăţie morală sau sexuală, care nu ar fi de gravitatea
adulterului, căci dacă ar fi fost vorba despre adulter, atunci femeia trebuia să plătească cu
viaţa, fiind ucisă cu pietre. Cartea de despărţire din Vechiul Testament era o scrisoare în care
se preciza că femeia este liberă să se căsătorească cu alt bărbat. Altfel risca să fie acuzată de
adulter şi să suporte toate consecinţele acestei acuze.
Legea Domnului Isus despre căsătorie e, în conţinutul său, mult mai aspră decât cea a lui
Moise. În Matei 5:32 şi 19: 8 Domnul Isus face referinţă la dreptul de despărţire numit de
Moise. Acesta a fost destul de tolerant cu privire la despărţirea dintre un bărbat şi o femeie,
spune Domnul Isus: „Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsaţi
nevestele; dar de la început nu a fost aşa.” (Matei 19:8) Iată cum sună legea Lui Isus: „Dar
Eu vă spun că orişicine îşi va lăsa nevasta, afară numai din pricină de curvie, îi dă prilej să
preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte.” (Matei 5:32)
Textul grecesc foloseşte numai un singur cuvânt pentru curvie şi preacurvie: porneia.
În cea mai mare parte textele de mai sus vorbesc de la sine. Există doar un motiv de rupere
a căsătoriei: porneia.
Exprimarea Domnului Isus are aici o formulare negativă. Vreau să spun că El vede în
alungarea partenerului un act de infidelitate, un adulter, afară numai din pricină de … Să
fim înţeleşi: Domnul Isus nu enunţă aici o regulă simplă, cum ar fi: „În cazul în care
partenerul tău a comis adulter atunci poţi să divorţezi.” Mai departe El nu spune că trebuie să
divorţezi, nici măcar nu zice că poţi să o faci. Domnul lasă rezolvarea la mijloc, ca să zicem
aşa. El e aici foarte atent cu nuanţele, conştient fiind cât de greşit ar putea fi interpretate
cuvintele Sale.
Eu aş rezuma astfel spusele Domnului Isus: numai în cazul unui adulter El lăsa loc să se
gândească asupra divorţului. Normele biblice cu privire la căsătorie, cum ar fi exclusivitatea,
fidelitatea, trăinicia, au fost tratate în capitolele 2 şi 3. Haideţi să ne imaginăm că un partener
de bună-credinţă şi binevoitor se ţine de normele cerute dar celălalt le calcă în repetate
rânduri. S-ar putea vorbi, în acest caz, cu multă greutate de respectarea unui legământ. Căci o
juruinţă pe care o faci mereu de ruşine, este un legământ încălcat.

Dumnezeu ştie că oamenii sunt infideli. El ştie că o căsnicie, în practică, e adesea un
jurământ nedesăvârşit, deoarece omul nu e desăvârşit. Acest jurământ poate fi rupt, deşi, dacă
e împletit în trei, dacă deci şi Dumnezeu e lăsat să se implice în el, acesta „nu se rupe uşor”.
(Eclesiastul 4:12)
Cei care ar vrea să dovedească, pe baza Scripturii, că un divorţ nu poate fi cerut nicicum,
ar putea-o face, invocând faptul că Domnul Isus, dacă ar fi fost de acord cu asta, ar fi spus-o
în mod explicit. Dar eu sunt de părere, pe baza textelor de mai sus, că Domnul Isus nu era de
acord, pentru că ştia că spusele lui ar fi putut fi răstălmăcite cu uşurinţă.
Se putea, potrivit legii lui Moise, după cum am mai spus, ca o femeie prinsă în actul
adulterului să fie lapidată, adică ucisă cu pietre, dar probabil că legea asta nu s-a aplicat
întotdeauna. Chiar însuşi Domnul Isus, în pasajul despre femeia prinsă în preacurvie,
desfiinţează această cumplită veche lege. i arată că nu se cuvine nimănui să-l judece pe
aproapele său. El pune accentul mai degrabă pe îndurare (şi în contextul acelei întâmplări).
Când „ai voie” să divorţezi?

Eu sunt de părere că Domnul Isus nu a vrut să propage învăţătura că adulterul „îţi dă
dreptul” să te desparţi. Cuvântul „porneia” are un înţeles destul de larg şi se referă mai curând
la structura interioară, la un fel de trai al cuiva. Sugerează că omul poate lesne să meargă prea
departe. E remarcabil faptul că în Matei 19:9 se spune: „…oricine îşi lasă nevasta (…) şi ia
pe alta de nevastă preacurveşte.” Exact acelaşi lucru se repetă şi în Marcu 10:11 şi 12:
„…oricine îşi lasă nevasta (…) şi ia pe alta de nevastă preacurveşte faţă de ea. Şi dacă o
nevastă îşi lasă bărbatul şi ia pe altul de bărbat, preacurveşte.” Putem vorbi de adulter
numai atunci când pe tărâm sexual s-a întâmplat ceva ireconciliabil. Vreau să zic: unul din cei
doi a avut un comportament extrem de grav, irevocabil, monstruos. Abia atunci se pot evoca
normele biblice pentru a proceda la cererea divorţului. Dacă deci partenerul te-a înşelat o dată
şi a revenit, cerându-şi iertare iar tu nu vrei să i-o acorzi, ci înaintezi divorţul, eu m-aş întreba
dacă o astfel de atitudine e cu totul în spiritul Scripturii. Adulterul este, fără îndoială, un lucru
foarte de grav, e o formă de trădare şi ea e comisă de către cineva care îţi era cel mai drag, cel
mai apropiat.
Am cunoscut, în timpul practicii mele avocaţiale, o doamnă care, după ce bărbatul ei a
lăsat-o „cu ochii-n soare”, n-a mai îndrăznit să iasă din casă, a devenit o femeie copleşită de
fobii şi angoase. Ani mulţi după plecarea soţului ei cu o altă femeie, trebuia încă să o vizitez
eu acasă, fiindcă ea nu îndrăznea să vină nici măcar până la biroul meu. Cât poate fi un om de
fragil!...
Poate că e mai grav să pierzi pe cineva datorită infidelităţii sale decât dacă ar fi murit…
Dacă pierzi o persoană dragă din cauza unei morţi naturale, nu rămâi, în cele mai multe
cazuri, cu sentimentul unei culpabilităţi. Dar dacă celălalt rămâne în viaţă şi se destramă o
relaţie ce o credeai temeinică, începi să mori tu însăţi (însu i) puţin câte puţin. E un rău ce nu
ţi se întâmplă numai aşa, el e îndreptat voit împotriva ta. E cea mai teribilă formă de
repudiere, orice amintire frumoasă e otrăvită. Exact acelaşi lucru l-a simţit Domnul Isus pe
cruce. Fiul Omului a fost respins de către oamenii pe care-i iubea cel mai mult. Domnul Isus a
fost părăsit de poporul pe care Tatăl I-l desemnase ca mireasă. Chiar şi Tatăl ceresc l-a părăsit
la un moment dat. Iar legătura perfectă ce o avea cu Tatăl fusese şi ea distrusă în acele clipe.
Atunci El s-a simţit cel mai singur om de pe pământ, din toate timpurile; s-a dus în acele
clipe, în locul nostru în iad. Iadul e locul sau starea în care noi nu mai avem nici o legătură cu
Dumnezeu. Faptul de a te găsi acolo este cel mai teribil sentiment al unei abandonări şi
teribile singurătăţi pe care-l poate experimenta cineva.
Dumnezeu ştie cât de atroce e infidelitatea. Poporul Său L-a trădat de nenumărate ori. Dar
care a fost reacţia Lui? Dumnezeu nu S-a depărtat niciodată de acest popor de rea credinţă.
Despărţirea de Dumnezeu nu are loc decât dacă omul, cu bună ştiinţă, se depărtează de El.

Biblia vorbeşte în permanenţă despre un legământ veşnic. În principiu există întotdeauna o
cale de întoarcere la Dumnezeu.
Moartea, pedeapsa pe care o stabilea Legea pentru „adulterul” comis de noi faţă de
Dumnezeu, a fost luată de Domnul Cristos asupra Sa: astfel s-a săvârşit dreptatea lui
Dumnezeu, iar nouă ni s-a acordat harul. Tot aşa şi transgresarea regulilor căsniciei de către
partenerii noştri poate fi rectificată de Dumnezeu, pentru că pedeapsa a fost executată şi
preţul plătit. Dacă suntem convinşi că şi noi suntem iertaţi pentru greşelile noastre, atunci ştim
că Dumnezeu ne pune în stare să îl iertăm pe aproapele nostru, oricât de mult efort ne-ar
costa.
Dumnezeu ne-a chemat să fim milostivi unul faţă de celălalt. De aceea ni s-ar potrivi, să
avem faţă de cel ce ne-a greşit, da, chiar şi în căsnicie -- sau mai ales aici – şi chiar dacă ar fi
vorba de adulter, o atitudine iertătoare. Vremea lapidării a trecut. Desigur, e loc pentru
supărare, tristeţe, durere, gelozie. Acestea sunt reacţii naturale la ceea ce ni s-a făcut. Dar dacă
adulterul a fost recunoscut şi s-a mărturisit din inimă părerea de rău, se aşteptă şi din partea
celuilalt să îşi manifeste atitudinea de iertare.
Nu e necesar ca din cauza adulterului căsnicia să fie iremediabil distrusă. Trebuie să ne
gândim că în zilele noastre adulterul e, din păcate, din ce în ce mai frecvent şi a devenit
subiectul unor nenumărate cărţi, piese de teatru, filme. Din ceea ce fusese pe vremuri morala
sexuală nu a mai rămas aproape nimic. Raporturile sexuale sunt din ce în ce mai puţin legate
acum de căsătorie. Ar fi nedrept să cântărim gravitatea adulterului cu aceeaşi măsură ca în
trecut. Infracţiunea comisă asupra vieţii de cuplu e la fel de gravă şi rămâne acelaşi act
execrabil în ochii lui Dumnezeu, dar reacţia celuilalt partener poate fi mai temperată.
Gravitatea celor întâmplate poate fi măsurată şi în intensitatea cu care cel trădat a
experimentat acest fapt. Ea are de a face şi cu modul de viaţă al partenerilor de cuplu şi cu
codul lor moral, stabilit împreună.
Pe de altă parte eu cred că dacă cineva împinge lucrurile spre extrem, începând să se
opună fidelităţii în căsnicie, partenerul trebuie să ia o atitudine făţişă împotriva mersului
acestor lucruri. Biblia ne cere în repetate rânduri să veghem unii asupra altora. Dacă nu o
facem şi lăsăm întâmplările să curgă pe vechiul făgaş, s-ar putea să ne trezim că am fost
complici la o astfel de situaţie. Această atitudine e valabilă pentru toate aspectele unui
comportament gre it al partenerului de căsnicie. Cineva care păcătuieşte grav îşi distruge
căsnicia. Dacă este vorba de porneia celălalt nu poate sta cu braţele încrucişate să privească.
Confruntarea devine necesară. Trebuie să se încerce totul pentru a opri un astfel de
comportament. Dacă discuţiile cu partenerul nu ajută, atunci trebuie să se recurgă la ajutor.
Adunarea de care aparţine cel vizat va trebui să se pronunţe cu o pedeapsă la adresa celui ce a
greşit. Soţul sau soţia înşelat(ă) poate să ceară sancţiuni aspre. S-ar putea să fie necesar ca la
un moment dat traiul în comun să fie întrerupt. Partea vătămată e într-o situaţie de risc. Mă
gândesc, pur şi simplu, la riscul unor boli venerice. Mă mai gândesc şi la emoţiile care pot fi
distruse şi pe mai departe. Mă gândesc la consecinţele asupra copiilor a unei purtări urâte a
părinţilor. Adeseori e nevoie de curaj pentru a acţiona, dar pentru integritatea căsniciei şi
pentru propria familie e nevoie de curajul de a lupta. Chiar şi în interesul părţii vinovate.
Uneori e necesară măsura radicală de a înceta să mai locuieşti împreună. În acest caz cererea
divorţului nu e în contradicţie cu Scriptura.
Apărarea împotriva divorţului

O întrebare frecventă este următoarea: care trebuie să fie atitudinea unui creştin născut din
nou în cazul în care partenerul de viaţă şi de căsnicie cere divorţul? Trebuie să ne gândim la
puţinele mijloace paşnice de a ne opune, pe care ni le oferă dreptul (familiei) i pe care va
trebui să le folosim din plin. În felul acesta putem amâna procedura, cu speranţa că partenerul
poate se va răzgândi.

Dacă într-adevăr căsnicia nu se mai ţine nicicum în nici o legătură, atunci eu nu aş pleda
pentru amânarea divorţului, pentru câteva motive:
 Procedura de divorţ este o încercare foarte emoţională prin care trece cineva. De
aceea e bine să dureze cât mai puţin. O puternică opoziţie din sensul părţii vătămate
presupune o puternică implicare a acesteia. Iar partea care cere divorţul va reacţiona, desigur,
cât se poate de violent. Toate astea măresc tensiunea şi micşorează şansa ca cele două părţi să
se pună de acord cu anumite treburi.
 Primul argument posibil împotriva cererii de divorţ este enunţul: căsnicia nu s-a
destrămat definitiv. Dar acest fel de a te opune are prea puţină însemnătate. Judecătorul va
porni, în general, de la depoziţiile făcute de partea care găseşte că mariajul s-a destrămat de
tot. O altă manieră de a te opune este aceea de a susţine că prin divorţ nu vei mai avea
mijloace financiare suficiente pentru un anumit fel de trai. Numai că la acest capitol sunt
diferite maniere de reglementare a situaţiei, aşa că nici felul acesta de a te opune nu poate opri
divorţul. În practică astfel de tactici au un efect minim.
Un argument biblic pentru a limita înaintarea divorţului este cel din I Corinteni 7: 15.
Partenerul care cere divorţul fără a se baza pe argumente biblice poate fi pus, după părerea
mea, pe acelaşi calapod cu un necredincios. Textul nostru sună astfel: „Dacă cel necredincios
vrea să se despartă, să se despartă; în împrejurarea aceasta fratele sau sora nu sunt
legaţi(…).” Cu alte cuvinte: dacă celălalt vrea cu orice chip să plece, lasă-l să plece.
Sunt însă cu totul de acord că partea ce se opune divorţului va trebui în acest caz să-şi
ceară cu tărie drepturile sale în ceea ce priveşte pensia alimentară, împărţirea bunurilor,
drepturile la pensie şi celelalte.
Ca un tigru

Îmi imaginez că cel ce se opune divorţului o va face cu înverşunare şi nu se va da dintrodată bătut, ci va lupta din răsputeri pentru ca acesta să nu aibă loc, se va bate ca un tigru
pentru reabilitarea căsătoriei. Şi poate că va avea şanse de izbândă. Asta e doar o idee ce nu ar
fi de lepădat, ci poate fi luată în seamă. A iubi se aseamănă uneori cu un fel de răpire iar dacă
dragostea a scăzut ori s-a scurs ca o maree, o nouă tentativă de a-l răpi pe celălalt poate fi
plină de succes.
Nu prea are sens să te opui divorţului doar din răzbunare. Dar dacă cineva, cu cele mai
bune şi oneste intenţii, face uz de toate mijloacele rezonabile pentru a-l cuceri înapoi pe
celălalt, s-ar putea să aibă un rezultat pozitiv. O astfel de persoană nu poate fi decât de lăudat,
fiindcă nu se lasă dusă ca un mieluşel la locul de tăiere. Dar acest lucru se poate întâmpla şi
datorită indiferenţei.
Dragostea adevărată poate fi o pasiune ce nu se stinge. Oare nu spune autorul din
„Cântarea Cântărilor”: „Apele cele mari nu pot să stingă dragostea şi râurile n-ar putea s-o
înece.” ? ( 8:7)
Alte cauze ale destrămării căsătoriei

O căsnicie se poate dezechilibra nu numai datorită a ceea ce am numit „porneia”. Beţia,
alte forme de a se deda unor pasiuni destructive, risipa, violenţa, brutalitatea şi altele. Oare în
astfel de situaţii mai eşti silit să trăieşti împreună cu celălalt? E interzis să ceri divorţul în
astfel de cazuri? Despărţirea din orice alte cauze decât „porneia” este numită de Domnul Isus
adulter.
În primul rând eu cred că în forme grave de degradare ale căsniciei, chiar dacă nu
„porneia” stă la baza unei astfel de degradări, traiul în comun al celor doi poate fi separat.
Nimeni nu e sclavul celuilalt. Iar dacă mai e vorba şi de violenţă, se pune, în cele din urmă,

problema salvării vieţii. Atunci, în interesul partenerului lezat şi al altor membri ai familiei, se
poate lua hotărârea, în instanţă, ca celui vinovat să i se interzică accesul la propria-i familie.
Aş dori să citez mai jos un document publicat în 2005 de către Alianţa Evanghelică din
Olanda, document la al cărui redactare am participat şi eu în calitate de redactor responsabil.
Acesta se numeşte „Handreiking inzake huwelijk, echtscheiding en hertrouwen”
(„Sfaturi la căsătorie, divorţ şi recăsătorie” )
„Poate fi o altă bază pentru divorţ?
Aşa cum am arătat mai înainte, Domnul Isus numeşte alungarea partenerului de căsnicie
din alte pricini decât cea de porneia, adulter. Se pune însă întrebarea cum poate sau trebuie
să se poarte cineva cu partenerul care neglijează într-un mod flagrant căsnicia, fără a avea
ca pricină porneia. Sunt de fapt şi alte cauze care duc la dezechilibrarea căsătoriei:
violenţa fizică sau / şi verbală, alcoolismul, dependenţa de droguri, jocuri de noroc sau alte
forme de dependenţă, forme grave de neglijenţă emoţională şi materială. Chiar dacă în astfel
de cazuri se merge împotriva legământului căsătoriei e necesar ca traiul în comun să fie
desfăcut, pentru e evita prejudicii fizice şi morale. Aici e bine să se facă apel la ajutorul
asistenţei sociale, medicul confident sau alte instituţii de ajutor în domeniu. Vă sfătuim să
faceţi apel la mijloacele de mai sus cu atât mai mult cu cât în astfel de cazuri se află şi copii
şi pentru a evita, deci ca ei să devină de asemenea, la rândul lor, victime ale acestor conflicte
conjugale.
Iar dacă acela care, datorită circumstanţelor descrise mai sus, se simte că nu mai e în
stare să continue să trăiască cu partenerul de viaţă şi cere părerea păstorului sau a
consilierului pastoral în sensul ruperii relaţiei, ce ar putea să spună aceştia?
Ar fi posibil ca pastorul sau consilierul pastoral să se pronunţe asupra unui trai,
temporar, în două părţi diferite, în cazul în care ameninţarea unui prejudiciu fizic sau
spiritual e reală. A rămâne fidel jurământului făcut la căsătorie nu înseamnă că trebuie să
înduri suferinţa până la a fi răpus de ea. A trăi o vreme separat şi a pune la punct
reglementarea unor aspecte practice cum ar fi cele financiare, educaţia copiilor etc. poate
crea o situaţie suportabilă.
Cât priveşte posibilitatea divorţului, păstorul va trebui să atragă atenţia părţilor asupra
normelor biblice, date de Însuşi Domnul Isus: divor ul doar in cazul în care unul dintre
parteneri a avut o rela ie intimă extraconjugală. Iar după aceea, asupra juruinţei făcute la
căsătorie, în care se spune că promiţi să-i rămâi fidel celuilalt până la moarte, la bine şi la
rău. La încheierea legământului căsătoriei există riscul că la un moment dat unul dintre
parteneri se va purta cu totul altfel decât te-ai fi aşteptat din partea unui om căsătorit. A
rămâne credincios şi a te ruga pentru schimbarea celuilalt e o dovadă de iubire, cât ar fi de
greu acest pas de făcut. Dar ceea ce la oameni pare imposibil, la Dumnezeu se poate, El e
cel ce poate schimba inima omului. Soţii necredincioşi pot fi câştigaţi prin purtarea
partenerilor lor, „când vor vedea felul vostru de trai: curat şi fără temere”. ( I Petru 3:2.)
Divorţul pare adesea o soluţie, dar nu e.
Se poate ca cineva chiar să creadă că mariajul lor s-a dezechilibrat şi a avut atâtea
prejudicii de suferit că nu mai e cale de împăcare şi nici de reabilitare şi că a continua pe
drumul pe care s-a pornit va fi o experienţă din ce în ce mai traumatică. E o problemă ce se
întâlneşte frecvent. Ce răspuns să dai într-un astfel de caz? Important e să spunem că nici
păstorii nu au toate răspunsurile gata de dat şi nici nu e nevoie. Sunt situaţii în care nu se
poate să încurajezi sau să interzici ceva. Tot la fel de puţin cum păstorul s-ar face responsabil
de alegerea unei persoane de a se căsători cu alta, va fi el responsabil de hotărârea cuiva de
a desface căsătoria în anumite împrejurări. El poate cel mult să numească norma şi se cade

să se abţină de la vreun alt comentariu, dacă cineva insistă că se sprijină pe o situaţie de
forţă majoră.
E bine să nu aplicăm cele spuse de Domnul Isus ca pe o aspră lege a Vechiului Testament.
Creştinii sunt chemaţi să ia ei singuri hotărâri în momentele importante ale vieţii. Ei mai sunt
de asemenea chemaţi să conştientizeze faptul că numai ei sunt singurii care pot da socoteală
în faţa lui Dumnezeu.
Pe de altă parte păstorul trebuie să aibă informaţii precise asupra situaţiei şi să fie
convins că cei în cauză nu aruncă cu tot felul de argumente greşite şi că nu tratează cu
superficialitate starea în care se află. Oricât ar fi el de convins că trebuie să aibă şi că are
discernământ asupra motivelor şi faptelor, el le poate judeca doar parţial. Dacă el le-a
explicat celor doi care este norma Domnului Isus şi a accentuat asupra respectării
legământului, el va trebui să-i lase pe cei doi să hotărască. Divorţul este caracteristic unei
lumi fragmentate, în care trăim noi acum. S-ar putea uneori ca, în cazuri grave de
destrămare a căsătoriei, să fie mai degrabă ajutorul necesar, decât să te întreţii cu acea
persoană despre legi, porunci şi interdicţii.
O altă întrebare ce se pune e cum să tratezi în alte cazuri de probleme în căsnicie, cum ar
fi acelea ale unor tulburări mentale sau boli psihice. În astfel de situaţii s-ar putea ca, la un
moment dat, traiul în comun să devină extrem de dificil. A trăi mai departe cu cineva, care, ca
urmare a maladiei Alzheimer, nu îşi mai recunoaşte nici partenerul de viaţă sau devine
agresiv, devine o sarcină prea grea. Şi totuşi, chiar şi în asemenea cazuri normele şi valorile
Domnului Isusca i cele ale legământului încheiat trebuie cu precădere discutate şi
accentuate. În general partenerul sănătos se poate sprijini pe ajutorul medical, aşa încât
sarcina poate fi uşurată. S-ar putea să nu mai fie posibil a locui sub acelaşi acoperiş, dar nu
există nici un motiv de a desface căsătoria, pentru că nu poate fi vorba de o situaţie limită.
Nu e bine niciodată să-i judecăm pe semenii noştri după hotărârile pe care le iau, chiar
dacă ele sunt bazate pe o situaţie–limită, de a divorţa. Chiar dacă la necredincioşi căsătoria
nu mai e la loc „de cinste” şi oamenii se despart mult mai uşor, divorţul rămâne o dramă;
chiar şi în cercurile creştinilor nou-testamentari nimeni nu divorţează de plăcere. Adeseori e
vorba de o adâncă suferinţă, atât la cei doi parteneri, cât şi la copii. Punerea sub disciplină
din partea bisericii poate veni atunci când e clar că e vorba de un păcat. În cazurile mai
neclare sau cele mai greu de judecat, e bine să nu ne pripim. Atunci trebuie să avem aceeaşi
atitudine ca şi la Cina Domnului: „să se cerceteze fiecare pe sine însuşi”. (I Corinteni 11:28)
Se cere ca biserica să fie un loc de refugiu, ce inspiră siguranţă celor divorţaţi. Astfel
mesajul harului se face practic cunoscut într-o lume stricată.”

Pasajul de mai sus vorbeşte de la sine, în mare parte. Ca şi creştin vei sta faţă-n faţă cu
Dumnezeu şi vei da socoteală în cele din urmă. De aceea e bine ca liderii spirituali să-i lase pe
cei ce se află în astfel de situaţii să decidă singuri, acordându-le spaţiul necesar de discu ii,
reflecţie şi rugăciune.
Atitudinea la divorţ

Dacă cineva se află în mod neaşteptat în faţa unui divorţ, părerea mea este să i se vină în
ajutor cât mai curând şi în mod cât se poate de concret, aşa încât acea persoană să aibă cât mai
puţin de suferitpe plan financiar şi în orice caz să se evite orice experienţă traumatică din
partea copiilor. Acest ajutor este valabil şi pe plan material, când ar fi vorba de împărţirea
bunurilor şi de a stabili pensia alimentară. Desigur ai voie şi trebuie să stai pe poziţie când e
vorba de a-ţi apăra propriile drepturi care i se cuvin. Dar e mai bine să cedezi din dreptul
tău decât să te târăşti la nesfârşit prin tribunale. De altfel e bine să ai, în toate privinţele, o

atitudine moderată. Biblia ne spune să ne iubim duşmanii. E foarte greu să pui în practică o
astfel de poruncă atunci când cel mai bun prieten ţi-a devenit duşman. A urî, a te gândi la
răzbunare, a acuza, a-l vorbi de rău pe celălalt, toate astea sunt prezente deseori la procesele
de divorţ.
Dar „noi nu aşa l-am cunoscut pe Cristos”: un creştin trebuie să fie altfel, chiar dacă i se
face o mare nedreptate. Prin a ne stăpâni simţămintele şi a arăta un comportament rezonabil,
vom fi chiar şi în cele mai dificile momente martori ai lui Cristos. El nu a spus vorbe de ocară
înapoi, ci s-a rugat pentru iertarea celor ce-L asupreau. O astfel de atitudine îţi foloseşte chiar
ţie cel mai mult. „Căci Dumnezeu ne-a chemat la pace” (I Corinteni 7:15)
9.
CĂSĂTORIA DUPĂ UN DIVORŢ

Căsătoria ca instituţie a fost lăsată de Dumnezeu pentru toată viaţa, aşa cum reiese direct
din mai multe pasaje biblice. Aceasta e de altfel şi nota dominantă în ce priveşte învăţătura
despre legământul căsătoriei din toată Scriptura.
Texte

Una dintre cele mai clar exprimate reguli o găsim în Romani 7 :2, 3. „Căci femeia
măritată este legată prin Lege de bărbatul ei, câtă vreme trăieşte el. Dar dacă moare
bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă deci, când îi trăieşte bărbatul, ea se
mărită după altul, se va chema preacurvă; dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de
Lege, aşa că nu mai este preacurvă, dacă se mărită după altul.”
Adeseori, în problemele căsătoriei, Biblia vorbeşte de pe poziţia bărbatului. Acest lucru are
mai degrabă un fundament cultural decât unul de principiu. Un al doilea text îl găsim în I
Corinteni 7:10, 11: „Celor căsătoriţi le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se
despartă de bărbat. Dacă este despărţită să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul
ei. Şi nici bărbatul să nu-şi lase nevasta.”
Un al treilea text, tot la fel de clar îl găsim în I Corinteni 7: 39: „O femeie este legată de
lege câtă vreme îi trăieşte bărbatul; dar dacă-i moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu
cine vrea; numai în Domnul.”
Acestea sunt sentinţe generale exprimate într-un mod limpede: căsnicia durează atâta vreme
cât cei doi parteneri sunt în viaţă. Numai şi numai atunci dacă unul dintre ei a murit, mai e loc
pentru o nouă căsătorie.Aceasta e intenţia lui Dumnezeu în ceea ce priveşte căsătoria. El
urăşte despărţirea. Dumnezeu vrea ca legământul pe care l-am făcut să îl respectăm i să îl
împlinim.
Legaţi

Ce am putea adăuga încă la astfel de texte atât de clar exprimate? Putem să ne abatem de la
ceea ce Dumnezeu a instituit prin ele ca lege a căsătoriei? Deseori se spune că şi dacă noi, ca
oameni, am călca legământul făcut între noi, el rămâne valabil. Acest lucru e însă valabil
pentru legământul făcut de Dumnezeu cu omul şi în care ne-am angajat fiecare. Valabilitatea
jurământului căsniciei rămâne în picioare ca principiu, în sensul că „ce Dumnezeu a unit,
omul să nu despartă”. Şi: „tot ce e legat pe pământ, va fi legat şi în ceruri”.
Ne lovim de probleme create de situaţiile în care omul are, pe parcurs, în mod evident, o
poziţie diferită de legământul ce chiar el însuşi l-a încheiat. Dacă cineva încalcă legământul cu
Dumnezeu şi cade în păcat, va fi el pierdut? Sunt unii care vor cu orice preţ să arate că, odată
ce aparţii Noului Legământ, nu mai poţi pierde nicicum mântuirea. Acest lucru implică

valabilitatea veşnică a acestui legământ. Dar în Evrei 6:4 şi mai departe, eu citesc altceva:
poţi cădea. Iar pentru a păstra un jurământ e nevoie ca cele două părţi să fie de acord cu el.
Dar dacă cineva nu mai respectă jurământul căsătoriei şi se căsătoreşte cu un altul, mai
rămâne el totuşi căsătorit cu primul partener? Şi acel lucru mi se pare de neconceput. Dar,
presupunând că ar fi a a, ce ne facem dacă la rândul lui şi primul partener s-a recăsătorit? Ar
trebui să luăm aminte la cuvântul grec moicheia, ce în limba noastră înseamnă adulter,
cuvânt folosit de altfel şi în Biblie.* Acest fapt ne duce cu gândul la ceva frânt, rupt, nu doar
că ceva a fost făcut de ruşine, ci pur şi simplu că prin adulter ceva a încetat realmente să
existe şi pare iremediabil distrus. Dar dacă nimeni nu se străduieşte să refacă vasul spart, el va
rămâne într-adevăr cioburi. Dumnezeu îi pune pe oameni în situaţia de a face alegeri. De
aceste alegeri Dumnezeu a legat unele consecinţe. Ele sunt fi valabile şi pentru salvarea
noastră, adică pentru veşnicie, dar în aceeaşi măsură şi pentru hotărârile noastre pentru via a
de aici şi acum. Doar este scris: „…orice veţi lega pe pământ, va fi legat în cer; şi orice veţi
dezlega pe pământ, va fi dezlegat în cer.” (Matei 16:19 şi 18:18.)
Un legământ cu oamenii sau între oameni poate fi încălcat de către om. El încetează să mai
existe pentru cel ce nu-l mai respectă. E important să definim acest lucru când a fi vorba de
recăsătorie.

* În unele traduceri ulterioare ale Bibliei, cum ar fi Vulgata, in textele din Marcu 7:21 si 10:11. În
traducerea Cornilescu e folosit cuvântul preacurvie, care, literal, înseamnă adulter, iar in traducerea GBV,
1990 e folosit iarăşi adulter. (N.tr.)

Libertatea

Legământul căsătoriei este dezlegat de moarte: dacă unul dintre parteneri a murit, cel rămas în
viaţă e liber să se recăsătorească. Despre asta nu pot exista neînţelegeri. În ce fel de alte cazuri
şi-ar mai pierde acest legământ valabilitatea? Iar dacă un legământ nu mai există, în care
dintre cazuri ai libertatea de a încheia unul nou?
Am ales ăn cele de mai jos modul juridic să mă apropii de acest aspect. Desigur, un
legământ e mai mult decât doar o realitate juridică. Dar dacă se pune întrebarea când un
legământ e încălcat şi care sunt consecinţele acestei încălcări, o apropiere juridică e bine
venită. Dumnezeu e şi un Dumnezeu al dreptăţii. El e cel care a instituit legi. Iar dacă zicem
că îl iubim pe El, atunci, ne spune Biblia, vom respecta legile Sale.
 În cazul adulterului unuia dintre partenerii de căsătorie legământul dintre ei poate înceta
să mai existe. Domnul Isus se exprimă desluşit cu privire la acest aspect: dacă e vorba de
porneia din partea unuia dintre parteneri, cel de-al doilea, în cazul în care vrea să rupă
legământul căsătoriei, poate să o facă şi e liber să se recăsătorească, fără a fi acuzat de adulter.
Domnul Isus recunoaşte că într-un astfel de caz, partenerul trădat poate lua hotărârea de a
rupe legământul căsătoriei. E bine să ţinem seama că e vorba de o alegere a celuilalt partener.
Acesta ar putea tot la fel de bine aştepta să vadă dacă mersul lucrurilor se schimbă şi dacă
într-adevăr ruptura e iremediabilă. Dar tot la fel de bine ar putea să aleagă o nouă căsătorie, cu
alt partener. Domnul Isus spune implicit că alegerea este a partenerului care nu a săvârşit
adulterul, deoarece legământul a fost, oricum, încălcat.
 În cazul în care unul dintre parteneri se face vinovat de porneia sau de un alt
comportament imoral iar celălalt adoptă ideea că legământul a fost anulat de către partenerul

său printr-o astfel de purtare şi cere ca atare ruperea lui, trebuie să se ia în seamă că nici
partenerul vinovat nu mai poate socoti legământul valabil, chiar dacă ar vrea. De la început el
e liber să se căsătorească cu altcineva, că doar legământul fusese rupt, nu-i aşa? Numai că
amândoi simt că se merge prea departe. Persoana adulteră a păcătuit totuşi, făcându-se
vinovată de porneia. Acest păcat ar trebui să înceteze şi apoi să vedem cum vor merge
lucrurile mai departe. Păcatul are urmări. El stă în calea celui vinovat de a-şi clădi o nouă
relaţie bazată pe iubire. În acelaşi timp e bine să se aştepte: persoana nevinovată rămâne ea la
aceeaşi hotărâre? Atâta vreme cât ea nu face un pas spre o altă relaţie, cel vinovat nu este
liber.

 În cazul în care cei doi au rupt legământul făcut, fără să fie vorba de porneia, ei se fac
la fel de vinovaţi. Şi acesta este un păcat, ruperea legământului fără motiv. Ar fi bine să pună
amândoi capăt acestui păcat. Legământul e rupt, dar „juridic” vorbind, el poate fi totu i
respectat încă. Deci nici una dintre părţi nu e de fapt liberă să încheie un alt legământ.
Recăsătoria celui vinovat

În primul caz dintre cele prezentate mai sus nu era vorba de vreo vină la una dintre părţile
implicate în conflictul matrimonial, deci se poate spune că aceasta e liberă de a încerca să se
recăsătorească. Ultimele două cazuri sunt însă vizibil diferite. Atunci cum se va proceda mai
departe? Partea vinovată nu va mai fi niciodată liberă?
Această întrebare şi-ar avea locul, după părerea mea, abia după ce s-au întreprins, din punct
de vedere biblic, următorii paşi.
 Partea vinovată ar trebui să se întoarcă de la calea sa păcătoasă.
 Partea vinovată ar trebui să se supună disciplinei (pedepsei) bisericii şi a
conducătorilor ei spirituali.
 Păcatul ar trebui mărturisit înaintea lui Dumnezeu şi a partenerului şi cel greşit ar
trebui să ceară iertare atât Domnului cât şi partenerului de căsnicie.
 Ar trebui să se caute o cale de reabilitare a rela iei celor doi parteneri.
 Ar trebui să se caute o cale de reabilitare personală a părţii vinovate.
Iertare şi reabilitare

Dumnezeu ne acordă iertarea de îndată ce i-o cerem, dacă cererea noastră e fondată pe o
părere de rău adevărată. Iertarea ce ne-o acordă ceilalţi se poate lăsa aşteptată uneori.
Reabilitarea relaţiei e uneori un proces de lungă durată. În tot acest timp, cel vinovat nu poate
fi liber. Iar dacă relaţia s-a restabilit, chestiunea libertăţii nu se mai pune. Dar abia când relaţia
nu se poate restabili şi nici reabilita, problema libertăţii îşi are rostul, dacă cealaltă parte nici
nu vrea să audă de reabilitare, ba poate chiar i se opune. Reabilitarea devine imposibilă când
celălalt se şi recăsătoreşte sau arată un comportament din care îţi vine greu să deduci (în mod
normal) ca ar vrea cu adevărat să se îndrepte. Mă gândesc mai cu seamă la situaţia de porneia
a celuilalt.
Nu aş vrea să exclud posibilitatea părţii vinovate de a se recăsători cu altcineva. Dar asta
poate avea loc – şi îi las pe liderii spirituali din biserică să analizeze – numai după ce s-a
parcurs calea biblică amintită mai sus iar procesul de reabilitare a relaţiei a eşuat şi s-a parcurs
şi procesul de consiliere pastorală, după care ar fi fost posibilă o reabilitare generală a celui
incriminat.
Argumente

O mulţime de creştini cu greutate acceptă ideea că partea vinovată nu ar mai trebui să se
recăsătorească. Eu cred că înţeleg acest punct de vedere, dar nu-l împărtăşesc. Şi pentru asta
vă expun mai jos punctele mele de vedere.
 Aşa cum am arătat mai sus, legământul căsătoriei este desfăcut (anulat), prin adulter. Din
moment ce nu se mai creează nici o situaţie pentru reînvierea lui, celălalt e, din punct de
vedere juridic, un om liber. Şi deci nu se mai poate reveni asupra legământului.
 Dumnezeu confirmă toate căsniciile, chiar şi cele deficitare, chiar şi cele dintre păgâni.
Prin urmare şi cele dintre cei care păcătuiseră.
 Dumnezeu e un Dumnezeu al îndurării. Dacă păcatul a fost recunoscut cu părere de rău şi
s-au luat toate măsurile pentru ca urmările lui să fie remediate, atunci se ivesc posibilităţi noi.
Eu sunt deci de părere că la început un mariaj nou e iar posibil, în primul rând pentru partea
nevinovată, dar şi pentru cel ce s-a făcut vinovat de adulter. Lui Dumnezeu îi e milă de cel ce
e decepţionat de ceea ce e cea mai mare minune pe care oamenii ar avea să şi-o dăruiască:
iubirea. De asemenea Lui îi e milă şi de cei ce păcătuiesc. Credeţi că Dumnezeu ar vrea ca cel,
a cărui căsnicie s-a deteriorat până a nu se mai alege nimic de ea, chiar dacă ar fi vorba de
propria-i greşeală, să suporte toată viaţa consecinţele? Credeţi că pentru acela nu mai e
valabilă constatarea lui Dumnezeu: „ Nu e bine ca omul să fie singur!” ?!
Căsătoria e o aventură, un drum în necunoscut. Adeseori cei doi o încep fără a-şi da seama
cum trebuie de consecinţe. Şi de aceea deci s-ar putea să se sfârşească prost. Lumea asta e
plină de păcate. Dar nu ar fi cazul să deznădăjduim din cauza asta După păcat există şi o
revenire, un timp de reflectare la cele întâmplate. De aceea e posibilă şi împăcarea. Iar prin
asta se naşte o nouă situaţie. O interdicţie totală de a începe o nouă relaţie înseamnă a-i lua
omului orice speranţă. După o aventură eşuată poţi să mai păstrezi încă perspectiva unei noi
încercări chiar dacă ştii că nu e bine să o faci prea curând, căci s-ar putea să eşuezi din nou,
dacă nu ai învăţat din greşelile trecutului.
Valabilitatea textelor citate la începutul acestui capitol nu va fi ea oare anulată? După
părerea mea, nu. Sunt multe expresii sentenţioase în Biblie, adevăruri absolute ilustrate în albnegru, expuse deci fără nuanţe. Dar aceeaşi Biblie ne învaţă ca noi să le adaptăm sub semnul
îngăduinţei, să le folosim cu îndurare. Cei păcătoşi vor pieri, dar păcătoşii care se vor întoarce
de la calea lor vor fi mântuiţi. Norma este, într-adevăr, aceasta: căsătoria e pentru toată viaţa,
eşti legat unul de celălalt de-a lungul întregii vieţi. Numai că Biblia constată, iar practica ne
învaţă, că norma nu e întotdeauna împlinită.
Căsătoria, după un divorţ, e, după părerea mea, posibilă, în principiu. Numai că nu e bine
să abordăm cu uşurătate acest punct de vedere, nici măcar de către cel nevinovat, dacă
aspectul vinovăţiei şi cel al nevinovăţiei au fost bine şi întru totul dezbătute. Ştiu din practică
câţi dintre cei divorţaţi se refugiază rapid într-o nouă relaţie, bazându-se adeseori pe faptul că
„doar Domnul a spus că…” şi că El este deci de acord cu nouă legătură. Iar dacă şi cel de-al
doilea mariaj eşuează, pagubele aduse ar putea să fie şi mai mari iar şansa de a eşua e cu atât
mai mare cu cât cel în cauză nu a fost gata să înveţe nimic din prima căsătorie. Dar, mai
presus de toate trebuie să ştim că, adesea, cel divorţat este, din punct de vedere emoţional,
prea adânc rănit, pentru a-şi putea alege un nou partener de viaţă.
S-ar putea ca punctul de vedere pe care-l susţin eu aici privind recăsătoria să fie cu
uşurinţă folosit în mod abuziv: „Totul este posibil, prin harul lui Dumnezeu!... Poţi să te
bazezi anticipat pe acest har, stabilind de pe acum că doar în viitor toate vor fi iertate.”
Numai că Harul lui Dumnezeu nu lucrează în acest fel. Fiecare să se judece, aşadar, pe sine.
La începutul cărţii am vorbit şi despre relativitatea căsătoriei, cu toate că ea este o
instituţie divină, instaurată de Dumnezeu atât cât va fi omul pe pământ. Domnul Isus a spus:
„ Fiii veacului acestuia se însoară şi se mărită; (...).” (Luca 20: 34) La înviere, când va fi un
cer nou şi un pământ nou, nu va mai fi vorba de căsătorie. Căsătoria e o chestiune temporară.

E un dar dat oamenilor. Dumnezeu nu vrea ca fiii şi fiicele sale să nu se mai bucure de acest
dar, chiar dacă ei l-au spart ca pe un vas, lăsat să cadă din nebăgare de seamă. Nu există nici
un motiv principial pentru a rămâne singur toată viaţa, dacă a fi complexat din cauza
căsniciei. Dimpotrivă, e important să ştii că, fie chiar şi în ciuda unei căsnicii eşuate,
Dumnezeu îţi va purta de grijă în acelaşi fel, prin Isus-Cristos. Caută mai întâi împărăţia sa şi
toate celelalte, oricare ar fi ele, ţi se vor adăuga pe de-asupra. De aceea nu ai de ce să te
îngrijorezi cu nimic.
Căsătoria unui credincios, după plecarea celui necredincios

În capitolul precedent ne-am oprit la problematica numită în I Corinteni 7: 13-16. „Şi
dacă o femeie are un bărbat necredincios şi el voieşte să trăiască înainte cu ea, să se
despartă de bărbatul ei. Căci bărbatul necredincios este sfinţit prin nevasta credincioasă şi
nevasta necredincioasă este sfinţită prin fratele; altmintrelea copiii voştri ar fi necuraţi, pe
când acum sunt sfinţi. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În
împrejurarea aceasta fratele sau sora nu sunt legaţi. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace.
Căci, ce ştii tu, nevastă, dacă îţi vei mântui bărbatul? Sau ce ştii tu, bărbate, dacă îţi vei
mântui nevasta?”
Parcă aud următoarea întrebare ce abia aşteptă să fie pusă: bărbatul sau femeia părăsit(ă)
de partenerul necredincios, e liber(ă) să se recăsătorească? Am să aleg aceeaşi explicaţie dată
mai devreme, în acea broşurică, (Sfaturi la căsătorie, divorţ şi recăsătorie) din care citez
următorul pasaj:
„Verbul grecesc tradus aici cu „legat” este „douloo”, care înseamnă, literal, a fi sclav.
În textele în care se vorbeşte despre legătura căsătoriei, se foloseşte cuvântul „deoo”. În
orice caz, înţelesul acestui text este şi acela că un credincios nu va trebui să umble în urma
unui necredincios ca un sclav. S-ar putea isca o luptă inutilă, câtă vreme noi suntem chemaţi
la pace.
Regula generală a apostolului Pavel privitoare la cei doi care s-au despărţit este: rămâi
necăsătorit sau împacă-te. (I Corinteni 7:11) Datoria de a ajunge la o împăcare este de altfel
valabilă în toate situaţiile şi pentru oricine, dar cu atât mai mult pentru un creştin născut din
nou. Această datorie duce cu sine şi momentele de aşteptare, pentru a vedea dacă cealaltă
parte ajunge cel puţin la exprimarea părerii de rău pentru cele întâmplate, dacă nu chiar şi la
a cere împăcarea. Dacă cineva ar vrea să aplice regula generală a lui Pavel privitoare la
căsătoria dintre un credincios şi un necredincios, recăsătoria imposibilă.
Împotriva acesteia s-ar putea veni cu textele din I Corinteni 7: 10 şi 11, texte ce se referă
la doi căsătoriţi care ambii sunt credincioşi, în vreme ce în argumente I Corinteni 7: 12 şi
mai departe se vorbeşte despre cazul în care unul este credincios iar celălalt nu. Dacă un
partener credincios „nu e legat”, când partenerul necredincios nu mai vrea să ducă un trai
comun cu el şi deci se desparte, celălalt trebuie să fie considerat drept un om liber. Faptul că
partenerul necredincios s-a dus pe calea hotărâtă de a cere divorţul ne face să credem că
libertatea celui „părăsit” e mai mult decât numai libertatea de a-l lăsă pe celălalt să plece,
din moment ce se adaugă explicit: „.În împrejurarea aceasta fratele sau sora nu sunt legaţi.”
Trebuie să ne gândim şi la faptul că între cel credincios şi cel necredincios există o prăpastie,
ce se opune devenirii, în mod practic, a unei fiinţe noi a celor doi.”
Cu alte cuvinte: dacă partenerul necredincios a luat o hotărâre definitivă de a-l părăsi pe
partenerul credincios şi a se despărţi de el, în acest caz partenerul credincios este liber să se
căsătorească din noi. Eu sunt din toată inima de acord cu această concluzie.

Recăsătoria după un divorţ bazat pe situaţie de criză

Am văzut, în cele de mai sus, că, în „Sfaturi la căsătorie, divorţ şi recăsătorie” starea de
necesitate este descrisă ca urmare posibilă a schimbării comportamentului unuia dintre
parteneri, situaţie în care celălalt cere divorţul, fără însă a fi fondat pe un suport biblic; dar e o
situaţie pe care noi nu se cade să o judecăm. O astfel de persoană este răspunzătoare de
faptele sale înaintea lui Dumnezeu. Desigur se naşte întrebarea dacă respectiva persoană, cea
care a cerut divorţul, se poate ea însăşi recăsători. Haideţi să mergem din nou la „Sfaturi la
căsătorie, divorţ şi recăsătorie” să vedem ce ni se spune acolo.
„O altă întrebare e aceea dacă un nou mariaj e posibil pentru cineva care a divorţat
datorită unei situaţii speciale (…). Chiar dacă s-ar putea invoca, în cazul divorţului, o stare
de necesitate, pentru următoarea căsătorie, cu un alt partener, cu greu s-ar putea spune că e
o stare de urgenţă. Sau poate Biblia ne dă şi aici loc destul pentru interpretare?
În I Corinteni 7:10 şi 11 ni se spune că femeia nu trebuie să se despartă de bărbat, dar
dacă totuşi o face, ea va trebui să rămână necăsătorită sau va trebui să se împace cu
bărbatul ei. Iar bărbatul nu trebuie să-şi alunge nevasta. Desigur şi reciproca „teoremei”
noastre e valabilă: tot la fel şi bărbatul trebuie, atunci, să rămână necăsătorit sau să se
împace. Căci ce e valabil pentru unul, e valabil şi pentru celălalt. Chemarea de a rămâne
necăsătoriţi ne îndreaptă gândul spre posibilitatea deschisă unei împăcări. E de fapt o
recomandare minimă: rămâneţi necăsătoriţi, dar de fapt, mai bine împăcaţi-vă.
Dar dacă divorţul a avut loc, bazat pe o situaţie de forţă majoră (…), împăcarea, în
practica de toate zilele, este extrem de rară. Recunoaştem că sunt circumstanţe care pentru
una dintre părţi, chiar creştină fiind, pot duce la a lua măsura riguroasă de a înainta
divorţul. Ne gândim la un comportament al uneia dintre părţi prin care în nici o manieră, cât
de cât rezonabilă, nu i se mai dă şanse căsniciei să existe şi să funcţioneze ca atare. Aşa cum
am spus şi mai înainte s-ar putea să fie vorba de situaţii de violenţă, droguri, alcoolism,
risipă, crasă neglijenţă şi altele de acest fel. Celălalt a simţit de-a lungul unor ani căsnicia ca
pe o povoară, o experienţă traumatică iar continuarea unui trai în comun ar putea duce la
pierderi ireparabile atât pentru acest partener cât şi pentru copii, probabil.
Uneori partenerul ce se face vinovat de un astfel de comportament rămâne şi pe mai
departe să se comporte în acelaşi fel, ori poate chiar şi mai rău, lucru ce nu duce nicidecum
la refacerea căsniciei. Se mai întâmplă alteori ca el însuşi să nu mai vrea nicicum să facă
vreun efort în acest sens.
Aceasta ar însemna ca celălalt partener, care e nevinovat, să rămână necăsătorit chiar
dacă nu se întrevede nici o speranţă de refacere a căsniciei. Dar atunci faptul de a rămâne
necăsătorit nu are nici un sens. Cel ce nu mai vrea împăcarea se va considera liber şi va
încerca o nouă căsnicie, o altă relaţie, un concubinaj iar celălalt va sta doar să aştepte şi va
depinde de comportamentul „fostului” sau „fostei”. Aşa s-ar putea ca cineva să rămână
condamnat pe viaţă la celibat.
Să nu se creadă că aş avea ceva împotriva celibatului, cel puţin nu împotriva celui liber
consimţit, ceea ce nu e cazul nostru. Se pune însă întrebarea dacă porunca de a rămâne
necăsătorit, după o căsnicie ratată, rămâne valabilă pentru astfel de cazuri. Văduvelor li se
spune să se căsătorească, dacă nu se pot stăpâni, căci „ mai bine să te căsătoreşti decât să
arzi.” (I Corinteni 7:9) Şi în acest caz e vorba de cineva care a fost căsătorit şi nu mai
poate face nimic deoarece căsătoria a fost desfăcută.
Ar fi cu adevărat voia lui Dumnezeu ca o astfel de persoană să rămână necăsătorită?
Biblia tace când e vorba de astfel de situaţii. Domnul Isus numeşte esenţa problemei -- la

oamenii care se despart (prea uşor)-- „împietrirea inimii” în Matei 19:8. Dar nu este cazul
nostru. Dacă în cele de mai sus am ajuns la concluzia că cel „vinovat” de divorţ are dreptul
la o nouă şansă, cu anumite condiţii, desigur, ar fi atunci altfel pentru cineva care dintr-o
mare necesitate a făcut acest pas?
Biblia ne arată în termeni foarte desluşiţi voia lui Dumnezeu cu privire la om. „Nu e bine
ca omul să fie singur.” (Genesa 2:18) De aceea El a creat omul parte bărbătească şi parte
femeiască, ni se spune, cu intenţia ca cele două părţi să fie una prin căsătorie. Şi aşa a
rămas: fiecare parte e în căutarea celeilalte. Biblia pledează pentru căsătorie, chiar dacă
aceasta ţine numai o parte a vieţii fiecăruia. În Proverbe 18:22 ni se spune: „Cine găseşte o
nevastă bună găseşte fericirea.” În I Timotei 4:1-3 ni se spune despre cei ce, la sfârşitul
vremurilor, vor, pe nedrept, să interzică altora căsătoria, că sunt nişte mincinoşi şi făţarnici.
În I Corinteni 7: 2 ni se spune că, pentru a evita curvia, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui
şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei. Tot capitolul şapte din I Corinteni accentuează
necesitatea unei vieţi echilibrate de cuplu, cu excepţia celor care, ca şi Pavel, au ales de
bună-voie să nu se căsătorească. Dacă aceste reguli erau atunci valabile, cu cât mai mult nu
sunt ele astăzi, când avem de a face cu o civilizaţie impregnată de sexualism? Oricine îşi dă
seama la ce poate duce un celibat impus.
În I Corinteni 7: 12-16 se vorbeşte despre căsătoria dintre o persoană credincioasă şi
una necredincioasă. De aceea ne-am oprit şi noi, în pasajul de mai sus, asupra acestor
chestiuni. Citim că dacă cei doi voiesc să trăiască împreună, să fie încurajaţi a o face. Pentru
aşa ceva nu sunt motive de divorţ. Dar dacă cel necredincios vrea să se despartă de cel
credincios, aşa să fie, să o facă. Am văzut că într-un astfel de caz cel credincios nu mai e
legat de partenerul său. Nu ar fi atunci, în spiritul de libertate propagat de Pavel aici, şi din
partea lui Dumnezeu -- bazat pe harul şi bunătatea Sa -- şi pentru celălalt, un loc pentru o
nouă încercare de a se recăsători?
De aceea ar trebui, din punctul de vedere al comisiei care a alcătuit broşura „Sfaturi la
căsătorie, divorţ şi recăsătorie” ca cel ce are investitura de consilier să se poarte de o
manieră pozitivă, dându-i sfaturi celui în cauză cum să se poarte în această nouă încercare.
Oricum va trebui să se emită o judecată de valoare de la caz la caz şi nicidecum una
generală, pentru că cel ce o face are o mare răspundere, în care prezenţa şi ajutorul Duhului
Sfânt sunt absolut necesare. Acestea, e limpede, sunt însă riscuri inerente.
Acela care a luat hotărârea, pe baza unei situaţii de criză, să divorţeze, poate alege între
două căi. El sau ea se pot expune „riscului” unei noi relaţii, dar mai există încă o cale.
Credinciosul care, datorită unor argumente cu mare greutate la cântar, a ales calea
divorţului, poate alege, tot la fel de liber-consimţit, să închidă uşa unei noi relaţii
sentimentale. Pavel numeşte, în capitolul 7 din I Corinteni, diferite argumente pentru a
rămâne necăsătorit. El e de părere că, uneori, a rămâne necăsătorit e un prilej de a fi mai
fericit. Dar în practică s-ar putea să fie o mare încercare. Acela însă, care vrea cu adevărat
să meargă pe calea asta şi se simte chemat pentru ea, se poate sprijini cu adevărat pe puterea
lui Dumnezeu.”
Cu aceasta închidem subiectul căsătorie după un divorţ. Nu e o „materie„ uşoară în sine.
În practică se vor ivi mereu întrebări de genul ce e bine şi ce nu e bine de făcut. Eu mă rog lui
Dumnezeu să dea înţelepciune atât celor doi implicaţi direct într-o astfel de problemă, cât şi
consilierilor care se vor ocupa de astfel de cazuri.

10.

REABILITAREA, CU ALTE CUVINTE

Iaca, te-ai căsătorit şi tu şi…cam atât… Nu, nu în viaţa ta nu e altcineva decât el sau ea, nici
vorbă! Şi totuşi….lipseşte ceva…
Credeai că ai totul, că nu lipseşte nimic, că nu putea să se întâmple ceva greşit. Şi dintrodată totul pare că a dispărut: dragoste, pasiune, tandreţe, atenţie. Nimic nu mai e din toate
astea. Celălalt nu mai are ochi pentru tine, nici măcar nu te mai zăreşte prin preajma lui. Dar
nici tu nu-l mai vezi.
Câte n-aţi mai petrecut împreună! Împreună v-aţi ocupat chiar şi de alţii, până ce ai
descoperit că între voi s-a aşternut depărtarea, aşa, încet, pe neaşteptate. Ai încercat să faci
ceva, poate ai vrut să te rogi, dar nici o tentativă nu ţi-a reuşit. Iar acum a sosit momentul în
care trebuie să recunoşti că, oricâtă bună-voinţă ai avea simţi că nu o mai puteţi duce mult
împreună, amândoi. Pur şi simplu nu mai simţi nimic şi nici nu mai ai chef să faci ceva în
acest sens. Eşti aşa de decepţionat, în celălalt, evident! În omul căruia i-ai trimis atâtea
semnale de alarmă, dar el nu a înţeles nici unul. Şi iată-te ajuns în punctul despre care te
gândeai: mie nu are să mi se întâmple asta nicicum: căsnicia noastră e trainică! Dragostea
noastră se ridică mai presus de stele. Şi chiar aşa a şi fost în primii ani.
Poate că au fost certuri, vorbe înţepate, reproşuri, făcute pe drept sau pe nedrept. S-au
întâmplat lucruri grave, aţi făcu greşeli grosolane. Unor futilităţi le-aţi dat o importanţă
exagerată şi au luat în ochii voştri proporţii înspăimântătoare. Te gândeşti acum, poate, că ai
făcut o mare greşeală căsătorindu-te şi îţi răsuceşti în rană cuţitul vinovăţiei.
Poate că ai fost înşelat, poate că ai mers tu prea departe… Ce e mai rău: că i s-au făcut
toate astea, sau sentimentul tău de vină că ai căzut şi că nu mai ai curajul să mergi mai
departe? Oricum, iată-te aici: şi ce ai să faci acum?
O adevărată soluţie nu întrevezi dar nici pentru divorţ nu ai o motivaţie cu adevărat solidă.
Şi de altfel nici nu ai putea să faci pasul ăsta: de dragul Domnului, de dragul copiilor, de
dragul celorlalţi… Să mergi să locuieşti pentru o vreme în altă parte, nici asta nu ar fi o
chestie pentru un om cu judecată. Dar de fapt v-aţi obişnuit aşa de mult să trăiţi unul cu
celălalt sub acelaşi acoperiş. Şi dacă-i până acolo, care să plece primul?! Şi-atunci, cu
finanţele cum facem? Eşti osândit unul celuilalt.
Astfel de situaţii fără ieşire, fără soluţii, se întâlnesc adeseori. Şi totuşi, va trebui găsită o
soluţie. Haide să mai trecem încă o dată în revistă toate posibilităţile. Încearcă încă o dată (şi
poate de o sută de ori) să-ţi regăseşti curajul! Ce vom face, aşadar?!
Mia întâi gândeşte-te la primele timpuri, când totul era bine. Sau a fost cumva un început
greşit? N-a fost niciodată bine? Va trebui să fii, desigur, sincer. În cele din urmă, când vezi că
mariajul tău a ajuns pe butuci, vei avea tendinţa de a-ţi falsifica trecutul.
Trebuie să fi fost totuşi şi o perioadă în care lucrurile mergeau bine, în care erai fericit. Şi
chiar dacă nu a fost aşa, ia du-te puţin mai departe. Mai ştii că atunci eraţi convinşi amândoi
că sunteţi făcuţi unul pentru celălalt? Şi poate că era chiar adevărat! Dar hai să-ţi spun şi eu:
este adevărat! Cu un alt partener nu ai fi fost mai fericit, cu toate că unii aşa cred. Ştiţi ce mi
se pare frapant? Că cei ce divorţează îşi aleg un nou partener ce seamănă ca două picături de
apă cu „fostul”. Şi atunci se pare că totuşi nimic nu s-a schimbat. Dar şi excepţiile sunt
posibile.
Fiecare om e o minune în mişcare. Şi iată o astfel de minune a fost gata să-ţi aparţină: nu e
ăsta cel mai frumos lucru ce poate exista? Nasul sau ochii altcuiva nu sunt atât de importanţi,
că nu prea e mare deosebire aici. Dar că o altă fiinţă care respiră, gândeşte, are voinţă, a vrut

să-ţi completeze viaţa, nu e asta oare un dar din ceruri? Faptul că nu ai rămas singur,
deoparte?! Şi mai gândeşte-te încă şi la asta: celălalt e şi el decepţionat. El sau ea şi-a lăsat
toată viaţa, tot viitorul în mâinile tale, să fie determinate de tine.
Trăiţi amândoi, numai o dată pe pământ. Poţi doar o dată să-ţi dăruieşti viaţa cu adevărat
şi acum să pară că a fost în zadar? Cum s-a putut întâmpla aşa ceva?
Hai să mergem înapoi la timpurile când toate erau bune. Atunci totul părea că merge de la
sine. Ce aţi construit împreună? V-aţi aranjat casa, aţi format o familie, aţi mers împreună în
concedii… Aşa-i că toate astea le-aţi făcut împreună?
Dar ce nu aţi făcut împreună? Ce ai păstrat doar pentru tine? Pasiunile tale, timpul tău
liber? În multe familii e o mare, consternantă lipsă de comunicare. Aveai cumva secrete faţă
de celălalt? Poate un interes cam nesănătos cu privire la anumite lucruri, obiceiuri rele? Poate
că amândoi le aveaţi....
Se poate ca la mijloc să fi fost păcatul. Pentru că cele mai multe probleme îşi au originea
în păcat. Dacă e vorba de asta, atunci nici nu se pune chestiunea unei probleme în căsnicie, ci
e vorba de problema păcatului. Păcatul păleşte totul în jur. El şterge strălucirea vieţii, deci şi a
căsniciei tale. Nu vei fi niciodată fericit mergând pe o cale greşită. Şi nici împreună nu veţi
putea fi fericiţi. Dacă mai vrei să încerci încă o dată să faci ceva din căsnicia ta, va trebui să
începi prin a clarifica problema păcatului.
Când păcătuieşti eşti preocupat doar de tine însu i. Şi aceasta e în contradicţie cu
caracterul căsniciei. Iar pe deasupra te mai simţi şi vinovat datorită păcatului. Atunci e greu să
te accepţi pe tine însuţi, te simţi nefericit şi nu poţi fi fericit nici cu celălalt. Dacă nu te accepţi
pe tine însuţi, nu-l poţi accepta nici pe celălalt.
Dar acum e vorba să-ţi pui voinţa la bătaie. De asta numai tu eşti singur responsabil.
Celălalt are, desigur şi el, greşelile sale, de care nu tu însă eşti răspunzător. Niciodată nu poţi
spune că numai celălalt e de vină.
Dumnezeu îi dă fiecărui om propria lui responsabilitate, trebuie să faci o alegere potrivit
voinţei tale. Ţi-e teamă poate că, dacă ai luat o hotărâre, ai putea fi prea slab pentru a o
îndeplini. Dar nu te stresa: „that’s where God comes in.” Aici intervine Dumnezeu, să te
ajute. E voinţa ta prea slabă? Chiar şi aşa te ajută Dumnezeu. În Biblie ni se spune că „în El
avem şi voinţa şi înfăptuirea”. (Filipeni 2:13)
Ar trebui să începi, deci, cu rugăciune. Poţi să mergi la cineva, să-i ceri să se roage cu tine.
Ai putea să o faci şi singur. Spune-i lui Dumnezeu că vrei să scapi de problema ta, dar că eşti
prea slab şi nu poţi. Cere-I să te ajute, aşa ca să poţi lua o hotărâre. Poţi să-i spui că vrei cu
adevărat să te schimbi, că vrei să o rupi cu anumite obiceiuri, fel de viaţă, păcat. Spune-I
Domnului că acum vrei să o faci. Că te va costa să o faci, dar că atunci când te simţi slab vrei
să-I ceri mai departe ajutorul Său. Cere-I iertare pentru greşelile tale şi roagă-L să-ţi ridice
povoara vinovăţiei. Mulţumeşte-I pentru iertarea acordată şi că eşti, din nou, în ochii săi, fără
prihană. Cere-i toate astea în numele Domnului Isus.
Cu asta ai păşit într-un nou început. Se pare că e prea simplu, dar aşa să faci.
Acum vom merge mai departe cu analiza. Ce are a face păcatul cu deraierea trenului vieţii
tale? Ai abordat un stil de viaţă care nu se potriveşte deloc cu o bună căsnicie. Prin acest fel
de trai aţi pierdut contactul unul cu celălalt şi aţi început să vă neglijaţi. Cât de departe ai mers
cu încercarea de a deveni un bun partener? Până unde ai ţinut cont de celălalt? Cât ai rezistat
în a-i acorda celuilalt atenţia cuvenită? Să-l slujeşti, să-l împlineşti, să asculţi ce are să-ţi
spună? S-au ivit astfel mari tulburări pe tărâmul contactului cotidian. Asta a dus la o frântură
între voi, atât din punct de vedere spiritual cât şi din punct de vedere trupesc.
Aş vrea să-mi răcoresc şi eu inima în faţa voastră: Anita şi cu mine am trecut o dată printro criză foarte gravă. O mai mare durere, o mai mare tristeţe nu am avut nici când până atunci
în viaţa noastră. Dar Dumnezeu face să lucreze toate lucrurile spre bine. Am ieşit din această

luptă mai puternici de cum fusesem; aşa cum niciodată un os nu se mai rupe în acelaşi loc
unde fusese rupt. Am fost curăţaţi, trecuţi prin foc.
Am să vă spun cum am ieşit din această criză. Terapia noastră avea trei etape: contactul
verbal, contactul intim (trupesc) şi contactul spiritual, adică: discutam, ne iubeam şi ne rugam
împreună..
Prima fază, cea a discuţiilor, este cea mai lungă, probabil, până când relaţia
este refăcută. Pentru a ieşi din criză trebuie să începi să discuţi despre ea. Ar trebui să se facă
împreună o analiză a situaţiei. Dacă ar fi fost vorba de un păcat în timpul căsniciei, acesta va
trebui mărturisit şi cel ce l-a făcut va trebui să-şi ceară iertare şi iertarea trebuie acordată.
Poate că aţi făcut amândoi un păcat. Şi în acest caz el trebuie mărturisit înaintea lui Dumnezeu
şi înaintea celuilalt. Şi de asemenea trebuie cerută iertarea lui Dumnezeu şi reciproc, între voi.
Poate că e vorba de un păcat grav, cum ar fi adulterul sau violenţa sau avortul. Poate nu a fost
decât un păcat mai….”micuţ”: neglijarea reciprocă, lipsa de interes pentru celălalt. Poate că a
început aşa, cu cine ştie ce păcat mai „neînsemnat”. Faceţi-vă curaj şi puneţi-vă singuri la
încercare: mărturisiţi-vă reciproc greşelile sau păcatele şi veţi vedea că procesul redresării
relaţiei voastre a şi început. Acesta este deci contactul verbal.
Adeseori e necesară şi reabilitarea contactului trupesc, deoarece el este o parte a căsniciei,
un aspect deloc neglijabil al ei. Procesul de refacere în acest domeniu nu se realizează până ce
nu au avut loc discuţii cu un caracter profund. Anumite simţăminte nu pot fi impuse şi nici nu
se lasă impuse. Uneori e necesară, poate, o perioadă de abstinenţă. S-ar putea de asemenea, că
în ciuda celorlalte, sexualitatea cuplului să nu fi avut de suferit. Acest element, lăsat de
Dumnezeu, poate face minuni în apropierea celor doi şi îi motivează să rămână împreună.
Distanţarea din punct de vedere trupesc poate avea şi ea diferite cauze. De obicei e doar un
aspect al tulburării, al lipsei de armonie ivită la un moment dat în viaţa de cuplu. Nici unul din
cei doi nu-i mai acordă nici o importanţă, pur şi simplu. Ori, poate în unul din cei doi ceva s-a
stins, lucru pentru care celălalt a încercat să-şi găsească în alt mod, poate într-un surogat,
fericirea.
În sexualitate nu poate fi vorba de rutină. Aici trebuie să acorzi atenţie celuilalt, să fii
mereu în schimbare. Şi, prin definiţie, trebuie să rămână o „poveste” palpitantă. Poate că tu
însuţi ai încetat să mai fii captivant pentru celălalt. Dar sexualitatea mai şi o chestiune de
…slujire! Da, da, de slujire. Da, de a-i place, de-i face o bucurie celuilalt. Şi acest simţământ
îţi dă şi ţie cele mai mari satisfacţii. Dar, dacă ne complăcem numai în a ne satisface doar
propriile noastre pofte, nu ajungem niciodată la scopul la care am fost chemaţi. Intimitatea
sexuală e un joc subtil şi succesul se manifestă doar atunci când amândoi sunt gata să se
dăruiască. Poate că e bine să se stea de vorbă şi la acest capitol dar trebuie să se înţeleagă,
deci să se asculte foarte bine ceea ce se spune. Poate sună cam clinic, dar relaţia în acest
domeniu ar trebui refăcută prin a „testa” care sunt dorinţele celuilalt. Numai că înainte de a da
un răspuns, trebuie să vă promiteţi reciproc că veţi fi cinstiţi şi că, ascultându-l pe celălalt, vă
veţi accepta ca atare, întru totul. Prologul, jocul dragostei e chiar un joc şi până la un anumit
nivel tu eşti acela care îi determini regulile. Dacă îţi propui să nu te gândeşti prea mult tine
însuţi, ci să asculţi mai degrabă de dorinţele celuilalt, eşti pe calea cea bună.
În final, dar nu pe ultimul loc, rugăciunea, adică contactul spiritual. Poate că ar fi trebuit
discutat mai devreme despre acest aspect, în contextul reabilitării. Ar fi de dorit ca el să
înceapă de fapt cu rugăciunea. Mai întâi rugăciunea, după aceea starea de vorbă şi după
aceea apropierea intimă (sexuală).
Poate sunt unii care nu au nici o problemă când se pune chestiunea rugăciunii în comun.
Minunat! Din experienţă ştiu că a te ruga împreună e greu pentru unii, mult mai greu decât a
încerca celelalte două „tentative” de apropiere. Îndrăznesc să afirm că orice căsnicie este
întărită împotriva oricărui fel de dificultate dacă cei doi parteneri se roagă împreună în mod
regulat. A te ruga împreună înseamnă a vorbi împreună cu Dumnezeu; iar aceasta e o formă
intimă de comunicare. Un om care se roagă e o persoană deschisă, vulnerabilă, sensibilă şi

asta e ceea ce de fapt ni se cere şi în iubire. Rugăciunea face din noi partenerii potriviţi în
căsătorie. Mai presus de asta, Dumnezeu ne dă putere prin rugăciune, aşa că, ştiind că te rogi
unul pentru altul şi pentru relaţia ta, care cam şchiopătează, vei şti şi că rugăciunea îţi va fi
ascultată. Acesta e avantajul celor credincioşi.
Ceea ce v-am propus poate semăna cu o simplă istorisire dar e o terapie la îndemâna
tuturor şi în orice caz, merită de încercat. E o chestiune pentru care trebuie de asemenea să te
rogi. Şi trebuie să vrei să crezi în ea şi nicidecum la primul semnal negativ pe care l-ai putea
primi să abandonezi, gândindu-te: „Ai văzut, ştiam eu că tot nu iese nimic de-aici!...” E un
proces ce ar putea dura săptămâni, poate chiar luni. Dar dacă încerci, pe bune, poate deveni un
succes.
Cauza problemelor în căsnicie nu trebuie să fie neapărat un păcat. S-ar putea să fie unele
aspecte exterioare, care au dat o lovitură grea căsniciei voastre. O boală, un faliment, un copil
cu handicap, toate astea îţi pot aduce pagube emoţionale. S-ar putea de asemenea să fie o
combinaţie de factori care să dezechilibreze căsnicia.
Uneori ţi-e uşor unul cu celălalt. Factorii exteriori vă pot îndepărta, dar puteţi lua
hotărârea să-i înfruntaţi împreună. Şi atunci simţi, dintr-odată, că eşti puternic.
Factorii interni au de a face cu atitudini şi caractere. De anumite obiceiuri împământenite
ca şi un anumit fel de a te purta nu e uşor să te debarasezi. Nimic nu pare mai greu decât a
pune capăt unui prost obicei. Cât despre caracter, nici acesta nu se poate schimba aşa, cu una
cu două. Nimic nu-i mai greu decât a-ţi recunoaşte greşeala şi a cere iertare. Dar nici să auzi
pe altul că îţi spune ce a făcut şi să îl mai şi ierţi pe deasupra. Dacă nu e vorba de vreo
greşeală, ai cu o barieră mai puţin de trecut. Şi totuşi, aceeaşi terapie trebuie continuată.
Discuţiile sunt necesare pentru a putea analiza situaţia şi a lucra la elucidarea ei. Faptul de a
discuta, mai cu seamă cu partenerul tău, despre probleme, aduce cu sine şi soluţionarea lor,
într-o oarecare măsură.
S-ar putea ca în viaţa ta sentimentală să existe răni de dinaintea căsătoriei. Dacă e aşa, nu
ar fi rău să ceri ajutor pastoral.
Mulţi îşi poartă povoara simţămintelor singuri şi nu vor să o împărtăşească nimănui, căci
altfel îşi dezvăluie slăbiciunile. Dar căsnicia are şi rolul de a te lăsa să fii tu însuţi şi a te face
cunoscut partenerului tău cu tot ce ai. (Deci şi cu slăbiciunile tale.) Trebuie să ai încredere
însă că celălalt te ascultă şi e gata să te ajute să găseşti împreună cu el o soluţie. Dacă acest
lucru nu vă reuşeşte, va trebui să faci apel la un consilier pastoral din biserica pe care o
frecventezi.
Uneori oamenii îşi provoacă, fără sens, unii altora aşa de multe durere! Se împiedică
permanent unul de celălalt. Par că se simt în stare să pună capăt atmosferei de amărăciune
instalată între ei. Am încercat o dată să analizez disputele matrimoniale. Pentru că e de luat în
seamă existenţa şi aici a unor tipare. De obicei se începe prin a te simţi jignit de celălalt.
Poate printr-o remarcă, o acţiune, o atitudine. Şi tii că tu ai dreptate să te simţi aşa. Că e aşa
sau nu, acum nu are importanţă. Dar ca să simplificăm, să zicem că tu ai dreptate. Cum
reacţionezi atunci?
Adesea te gândeşti: „Cum poate să-mi facă asta?! N-am meritat aşa ceva…” De fapt ai
vrea să zici: „ Sunt fără nici pată, aşa ceva nu fac niciodată.” Să ştii că spui o…minciunică:
nici nu-ţi dai seama de câte ori ai căzut de la imaginea ideală făurită de tine însuţi/(însăţi).
Poţi să spui că eşti de toate, numai perfect nu. Pe lângă asta mai ai şi tendinţa să dramatizezi:
„Chiar acum trebuie să mi se întâmple, când mi-e aşa de greu!... Toată lumea se poartă aşa
urât cu mine…” Ori poate se aşteaptă aşa de multe de la tine şi „chestia asta” chiar a umplut
paharul. În loc să ţi se ofere sprijin ţi se mai dă încă un brânci. Ori poate s-a întâmplat chiar de
ziua ta sau chiar în prima zi de concediu…

Prima reacţie pe care o ai e: „Las’ că-i arăt eu! Trebuie să se termine o dată cu treburile
astea! Nu mai suport!...” Aşa te pomeneşti căzând dintr-o greşeală în alta. Şi aşa se adânceşte
prăpastia între voi, peste care nu mai vezi nici o punte.
Care e cea mai evidentă reacţie a ta? Mândria. Şi oare nu e asta mai rea decât provocarea
ce te-a făcut să te simţi jignit(ă).
Atitudinea asta s-a ivit dintr-o minciună. Pentru că oricât te-ai crede de drăguţ şi amabil nu
eşti chiar atât de nemaipomenit i cu nimic mai bun decât celălalt! Dacă stai bine să te
gândeşti, poate ai fost tu însuţi cauza problemei… celălalt nu a făcut decât să pună în practică
ceea ce era demult scos la lumină. E simplu atunci să dai vina pe el. Sunt tare puţine certuri
matrimoniale în care să fie doar unul vinovat. Şi acest lucru e valabil pentru toate genurile de
probleme din căsnicie.
Îţi dau în scris că de îndată ce ţi-ai recunoscut greşeala, împăcarea este mult mai aproape
decât crezi. Dacă te duci tu la celălalt cu gândul că, cine ştie, nu i-o fi prea uşor, ai întins deja
o jumătate de punte peste prăpastie.
Te-aş sfătui să citeşti Romani 15:1-13. Acolo se spun următoarele. Trebuie să suporţi
slăbiciunile (citeşte sensibilitatea) celuilalt „şi să nu ne plăcem nouă înşine.” A-ţi plăcea ţie
însuţi de tine este o formă de cultivare a egoismului, de auto-compătimire. Încercă,
dimpotrivă, să-i faci pe plac partenerului tău, pentru a face bine, pentru zidirea sufletească a
amândurora. Dacă eşti respins, asta e, dar nu uita că şi Isus a fost respins numai că El nu şi-a
plâns de milă. Dumnezeu se îngrijeşte ca tu să rămâi pe poziţie, El poate să îţi aducă
mângâierea şi cu asta „tentativa” de reabilitare. Primeşte-l pe celălalt aşa cum ştii că ai fost şi
tu acceptat de Domnul Isus. Prin puterea Duhului Sfânt se va naşte în tine speranţa, bucuria,
pacea, credinţa şi un viitor nou va fi iarăşi posibil.
Hai să nu exageram, chiar aşa de tragic nici nu e! Du-te pe calea cea mai de jos: arată
dragoste în loc de reproş. Nu e nimic mai minunat decât o împăcare, pe drept, a doi oameni ce
au recunoscut, ambii, că au greşit. Am citit undeva, o dată, următoarea remarcă. „Dacă o
vreme nu te-ai simţit bine şi acum te simţi, îţi dai seama abia acum cât de bine îţi este!” Un
astfel de gând e valabil şi pentru o relaţie în căsnicie.
Ceea ce am încercat eu să explic aici nu soluţionează toate problemele din viaţa ta. Dacă
într-adevăr mergeţi împreună pe drumul căutării unor soluţii veţi avea, cu siguranţă, cu o
problemă mai puţin: cea maritală. Pot să-ţi mărturisesc, din proprie experienţă, că împreună
cu Dumnezeu şi cu camaradul tău de căsnicie poţi birui totul.
În vreme ce scriu astea afară, în bradul din curte un cuplu de porumbei tineri începe să
cânte, cu jale, parcă. Nu pot să nu mă întreb de ce oare: afară-i timp frumos, sunt împreună, nar fi vreme de jelit?! Aşa e şi cu noi. Adesea nici nu-ţi dai seama cât eşti de bogat. Ai un
Dumnezeu ce te iubeşte; şi cu puţină bună-voinţă poţi trăi în pace şi armonie cu celălalt. Ce-ai
vrea mai mult?!

11.
DAR DACĂ INIMA NU MAI VREA …

„Toate acestea le-am păzit cu grijă” I-a spus tânărul bogat Domnului Isus, „ce-mi mai
lipseşte?” (Matei 19:20) Cam astfel de suspine aud şi eu uneori la oamenii care încearcă să
mai dreagă ceva din căsnicia lor, dar nu le reuşeşte. Dragostea a dispărut, dar să se despartă,
nici vorbă! Despre asta nici nu se suflă o vorbă! A a că rămâi cu celălalt... Numai că i
bucuria a dispărut... În locul ei s-a instalat o relaţie rece, distantă, ca între doi oameni de
afaceri. Traiul comun e ţinut pe picioare cu dinţii, cu un efort din ce în ce mai mare.

Comunicarea, chiar şi despre lucrurile importante, a devenit aproape imposibilă. În afară
arătaţi bine amândoi, aveţi aceleaşi legături, obi nuite, cu prietenii şi cunoştinţele. Dar când e
vorba de o apropiere între voi, toate drumurile s-au închis. Aşteptaţi vremuri mai bune, dar
ele nu mai vin.
„Ce să facem acum? Suntem totuşi ascultători, am rămas unul cu celălalt! De ce nu ne mai
reuşeşte nimic, ce e greşit?”
Nu e o problemă prea simplă. Poţi să urmezi toate seminarele despre căsătorie, să mergi
undeva, într-un loc retras de lume să te reculegi, să parcurgi toate cărţile şi manualele, dar,
când vine vorba despre punerea principiilor în practică, vei vedea că nu e prea simplu. Ori
poate că ele nici nu funcţionează la voi. Comunicarea, între doi oameni, nu e o treabă prea
simplă. În interacţiunea dintre doi oameni există un amestec de simţăminte de care de cele
mai multe ori nici măcar nu suntem conştienţi, mecanisme ale unor reacţii se declanşează în
mod subit, efecte ce te fac pe nesimţite să te opui şi te aduc pe o pistă greşită.
Oamenii sunt nişte creaturi complicate. Reacţiile lor sunt uneori imprevizibile. Dacă
organismul nostru e atât de complex, creat din nenumărate oase, muşchi, nervi, vase sanguine,
organe şi aşa mai departe, ce credeţi atunci despre sufletul omenesc?! Este el oare un simplu
mecanism? Ca să ajungem să înţelegem de ce lucrurile nu se petrec cum ar trebui ar fi necesar
un timp de adâncă reflecţie. Acum câţiva ani m-am hotărât şi eu să mă duc să fac surfing. Mai
întâi am luat o carte în care scria totul despre tehnica acestui sport. În timp ce citeam,
entuziasmul meu creştea de la o pagină la alta. Când am terminat cartea eram sigur că pot să
merg la mare şi să mă urc pe val fără nici o problemă. Nici vorbă! N-a fost aşa: la început
eram mai mult sub val decât pe val şi nu pricepeam de ce picioarele îmi alunecă mereu de pe
planşeta de surf. Dar de îndată ce am ajuns la catarg şi am apucat coarnele vergii, vântul
lovise pânza şi acum eu mă străduiam să o aduc pe o direcţie. Eram din ce în ce mai supărat şi
mai descurajat. Mă simţeam sleit şi îmi venea să vomit de atâta apă câtă am înghiţit. Mă tot
întrebam ce aş mai putea face ca totuşi să rămân pe scândură… cum să trec peste catarg şi să
pot ţine verga cât mai strâns. În carte părea totul aşa de simplu! Mai târziu mi-am dat seama
ce greşeală am făcut şi o vedeam acum şi la alţi începători. De frică eram gata să-mi pierd
echilibrul, stând cu un picior peste catarg şi cu altul în spatele lui, în loc să fi stat cu
amândouă picioarele în spatele catargului. De aceea, când vântul ajungea să umfle pânza,
eram aruncat în apă, din cauza catargului. Comenzile mecanice le executam bine, în ordinea
corectă, dar poziţia mea nu era bună. Stăteam ţeapăn pe scândură, nu îndrăzneam să mă
unduiesc şi eu în jocul vântului şi al valurilor. De aceea nu aveam nici o libertate de mişcare.
Poţi să fii perfect din punct de vedere tehnic, dar dacă poziţia ta de start e greşită, tot nu iese
nimic. Pe de-asupra acesta era şi un test de perseveren ă. La surfing ai nevoie să ştii şi
câteva treburi ce ţin de arta acestui sport şi dacă nu ţi le-ai însuşit cum trebuie, nu le înveţi
într-o zi.
Căsătoria e o legătură complexă. Dacă nu ai lucrat cu conştiinciozitate la ea, ori sunt lucruri
ce au crescut strâmb între voi, trebuie să stai mult să scotoceşti până să-ţi dai seama ce şi cum,
ca să te apuci să le îndrep i. Răbdarea şi perseverenţa sunt deci caracteristici importante şi
de dorit.Dar atitudinea cuiva e şi mai importantă. Ce motiv are cineva de a-şi salva căsnicia
aflată la răscruce sau într-un impas teribil? De ce n-ar pleca, pur şi simplu?! Oricum, simţi că
totul s-a terminat, dar pe baza unor raţionamente mergi totuşi mai departe. Faci de fapt ceva
împotriva propriilor simţăminte şi aşa se naşte deseori un conflict cu tine însuţi. Care e
motivul de a rămâne împreună? E poate bazat pe anumite texte, printre care şi cel citat mai
devreme din Romani 7:2: „Căci femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă
vreme trăieşte el;” ca şi cel din I Corinteni 7:10 şi mai departe: „…ca nevasta să nu se
despartă de bărbat … şi nici bărbatul să nu-şi lase nevasta.” Aceste texte ne cheamă pur şi
simplu la ascultare şi nu întreabă nimic despre starea inimii cuiva. Cineva care rămâne
credincios partenerului său doar pe motivul că aşa e scris, nu va fi niciodată un partener fericit

în căsnicie. Se va afla curând într-o dilemă: să plec, nu e voie, dar să rămân, nu mai pot… Din
punct de vedere tehnic, dacă vreţi, e vorba de o căsătorie, dar cu asta s-a spus totul. (Am putea
mai degrabă să o numim căsnicie, de la caznă…)Va trebui să se întâmple, totuşi, ceva!
Hotărârea de a rămâne împreună e lăudabilă, dar lipseşte ceva atitudinii tale de la început: se
simte că re inut, că ai o rezervă.
O astfel de situaţie e întru totul comparabilă cu ascultarea de Dumnezeu. Mulţi ascultă de
El numai pe baza legii: dacă nu eşti ascultător, mânia lui Dumnezeu se va abate asupra ta.
E ti blestemat altfel i vei pieri! ine-te deci de lege, chiar dacă nu-ţi place! De fapt eşti
foarte supărat, fiindcă faci un lucru ce nu ai vrea nicicum să-l faci, iar lucrurile ce ai dori să le
faci, nu le po i face... Cam aşa se poate întâmpla i cu fidelitatea ta faţă de partener(ă).
Rămâi cu celălalt curat, dar singur, fiindcă nu ai încotro… aşa ţi se spune să faci! Nici măcar
nu îndrăzneşti să pleci, scrâşneşti din dinţi şi mai poţi răbda încă… Dar eşti din ce în ce mai
supărat pe celălalt, el (ea) stă în calea fericirii tale. Întrebarea e cât poţi să o ţii tot aşa?! Te ţii
de lege, dar dacă într-o bună zi ai să cazi? Ceea ce îţi lipseşte e bucuria de a respecta legea.
Există aşa ceva? Cum ţi-ai putea însuşi, aşadar, această bucurie? Evanghelia după Ioan ne-o
spune desluşit: „Dacă mă iubiţi, Îmi veţi păzi poruncile mele”, a spus Domnul Isus. Nici o
teamă de pedeapsă, deci acesta nu e motivul just pentru a respecta legea, ci dragostea!
Dragostea în sensul unei dăruiri totale şi de bună-voie. Se aşteaptă de la tine un pas în
credinţă, care e, poate împotriva vreunui sentiment. Acesta este dăruirea de sine.
Dacă a dispărut orice fel de sentiment pentru partenerul tău, gândeşte-te atunci la dragostea
ce I-o porţi Domnului Isus. Ai simţit-o vreodată? Sau ai devenit credincios din alte motive? Iai păzit cumva poruncile şi din alte motive decât din dragoste pentru el? Îmi dai voie să
relaţionez în acest fel? Ajungem astfel la o chestiune fundamentală, un aspect privitor la
modul întreg de a fi creştin. Biblia face mereu legătura între dragostea de Dumnezeu şi
dragostea de aproapele. Cea mai mare poruncă este să-L iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău iar
apoi, pe aproapele tău, ca pe tine însuţi. Aceste două porunci sunt una de fapt. Ele sunt un
rezumat al tuturor celorlalte porunci date de Dumnezeu. Dacă pe aproapele tău, pe care îl
vezi, nu-l poţi iubi, cum ai să-L iubeşti pe Dumnezeu, pe care nu-L poţi vedea?! A iubi e o
poruncă, dar nu e o constrângere: e porunca la care te poţi supune cu toată libertatea şi
bucuria. Biblia ne spune despre legea desăvârşită, legea libertăţii.
Cum poţi să-L iubeşti pe Dumnezeu într-adevăr? Dacă nu ai învăţat să o faci niciodată, o
poţi face acum. Începe cu o hotărâre căreia să îi dai curs. Dacă nu faci asta nu poţi merge mai
departe. A-i da inima Domnului, aşa se mai numeşte pasul acesta. Sunt cuvinte care exprimă
cel mai bine ce ai de făcut: să te dăruieşti pe tine însuţi. Cu această hotărâre începe de fapt şi
adevărata dragoste de aproapele, cea faţă de partener(ă).
Unii ar putea să se întrebe: ”Nu e oare cam exagerat?!” Şi eu pot să vă asigur: „Ba da!”
Ceea ce s-a exprimat aici e o dorinţă, un ideal. Nimeni nu e în stare să se dăruiască în
întregime. A fost doar unul cel ce a putut să o facă: Domnul Isus. Dar Dumnezeu poate da
putere ce duce la înfăptuirea idealurilor noastre.
Ţi-ai dat cu adevărat inima lui Dumnezeu? Ţi-ai dat cu adevărat inima partenerului
(partenerei)? Dacă nu ai făcut-o cu adevărat, dăruindu-o în întregime, l-ai privat de ceea ce e
mai important. Nici nu-i de mirare atunci că inima ta s-a răcit! Ai rămas alături de Dumnezeu,
ai rămas alături de partenerul tău, dar cel mai de preţ lucru l-ai ţinut pentru tine… Dumnezeu
nu-ţi cere doar fidelitatea, ci îţi cere viaţa să I-o dăruieşti Lui. Dar în acelaşi timp El îţi cere
să-i dăruieşti viaţa şi partenerului: „Nu este dragoste mai mare decât să-şi dea cineva viaţa
pentru prietenii săi.” (Ioan 15:13)
Dă-i viaţa lui Dumnezeu şi vei fi născut din nou, aşa cum Domnul Isus i-a spus lui
Nicodim. Devii astfel un om nou, ca să zic aşa, şi acest om nou e în stare de multe mai decât
era omul vechi. Acesta e în stare să iubească cu adevărat.

Vor fi unii care vor zice: „Ceea ce ai explicat dumneata mai sus, mi s-a întâmplat i mie!
Şi cu toate astea eu tot mai am o problemă în căsnicie.”
Ca să fiu sincer, trebuie să vă spun că mie mi-au trebuit ani buni după ce am venit la
credinţă, până să ajung să-L iubesc pe Dumnezeu cu adevărat. Acest lucru e valabil şi pentru
căsnicia mea: în primii ani de căsătorie mă iubeam mai mult pe mine decât să-mi manifest
adevărata iubire faţă de soţia mea. Dar am vrut, din străfunduri, să mă ţin de o promisiune: să
mă dăruiesc până la ultima fărâmă a fiinţei şi sufletului meu. Prin dăruirea de sine se naşte
procesul creşterii în iubire.
Domnul Isus nu a zis rămâneţi cu Mine, ci rămâneţi în Mine. Tocmai această diferenţă
arată o mare intimitate care e ceva mai mult decât fidelitatea, e vorba, pur şi simplu de
părtăşie.
Dacă vrei să rămâi cu celălalt va trebui să laşi sloiul de gheaţă, care eşti, să se topească.
Egoismul tău împotrivitor, care se revoltă mereu, va trebui să moară.Toate interesele proprii,
comentariile, amintirile neplăcute, pornirile împotriva celuilalt, lipsa de voinţă, toate astea vor
trebui înfrânte.
Poţi să argumentezi cât îţi place că vei rămâne cu celălalt, dar dacă nu mai vrei cuadevărat, dacă nu te dăruieşti cu-adevărat, vei eşua în cele din urmă. Ori viaţa voastră va
deveni un iad, un eşec tragic, o legătură stearpă, goală, ce nu mai aduce nici o binecuvântare
pentru tine, nici pentru copii, nici pentru ceilalţi.
Ceea ce scriu aici e valabil, desigur, numai dacă amândouă părţile au în vedere acelaşi
lucru. Cât de multă bună-voinţă s-ar arăta doar dintr-o parte, în cele din urmă tot nu va mai
putea să ţină. De fapt ar putea să înceapă unul din cei doi.
Dumnezeu nu îţi cere lucruri imposibile. Dragostea o poţi stârni, ni se spune în Scripturi,
o poţi încerca, aşa cum încerci o haină… S-ar putea să te coste, dar ceea ce costă aduce şi
răsplată. Căci, din moment ce stârneşti dragostea, stârneşti şi simţămintele tale ce merg
împreună cu ea. Împlinirea legii lasă inima rece dar a te învălui în iubire vă va încălzi inimile
amândurora ca o pătură. Am auzit uneori spunându-se: „The lowest ebb is the turning of the
tide.” ( Fluxul cel mai jos aduce refluxul.) Dacă nu se poate nimic mai rău între cei doi,
înseamnă că atunci e loc pentru mai bine. Aşteaptă, rămâi fidel(ă), întăreşte-te, perseverază,
încearcă să stârneşti iubirea şi într-o bună zi vei vedea că se va întâmpla minunea. Eu am avut
de a face îndeaproape cu astfel de cazuri. Doi oameni ce se caută în mod sincer unul pe
celălalt, se vor regăsi. Inima va fi aceea care va urma raţiunea iar Dumnezeu va face ca între
voi să crească o nouă iubire: aceasta însă nu va mai dispărea. Aţi trecut doar prin atâtea, ca şi
cum aţi fi trecut prin moarte. Căci doar muriseşi pentru celălalt, din moment ce nu mai
însemnai nimic şi deci nu mai aveai nimic de pierdut. Dar această reînviere te va face fericit.
Fericirea nu e „o chestie” în sine, ci este numai o consecinţă. E ceea ce primeşti înapoi
dăruindu-te pe tine.
Cam asta e tot şi altceva nu mai e nimic de zis. E destul. Sau aproape…

12.
ESENŢA UNITĂ II

În acest ultim capitol a dori să mă oprescesc la câteva aspecte ale existen ei sentimentului
de dragoste i al trăirilor iubirii între oameni. Dacă doi oameni, care sunt i cre tini i între
care există i acel ceva comun cum ar fi căsătoria, con tientizează cu adevărat ce îi leagă în

realitate, e aproape de neconceput ca între ei să aibă loc procesul unei distan ări. Va trebui
deci să revenim încă o dată asupra celor trei forme ale dragostei i asupra celor trei niveluri
ale unită ii a a cum au fost ele descrise în capitolul al II-lea al acestei căr i. În acela i timp
ne vom opri i asupra esen ei alcătuirii omului.
Ceea ce urmează ar părea complicat la prima vedere, dar este fundamental pentru o bună
în elegere.
Întreita unitate

Omul este, după cum ne înva ă Biblia, văzut ca o triplă unitate, constând din duh, suflet
i trup. Diferen a dintre suflet i duh nu e pentru toată lumea la fel de clară.
Sufletul este loca ul con tien ei de sine, cel al intelectului, al emo iilor i al voin ei,
sau, într-un cuvânt, personalitatea.
Duhul este loca ul con tien ei existen ei lui Dumnezeu. Aici sălă luiesc împreună
credin a, speran a i dragostea, în toată dimensiunea lor dumnezeiască. Aceasta vrea să
însemne: credin a noastră în Dumnezeu, speran a noastră în El, dragostea, agapè, ce, prin El,
e revărsată în inimile noastre. (Pentru descrierea celor trei forme de iubire vă recomand să
revede i capitolul al II-lea.) Duhul este cel prin care Dumnezeu locuie te în noi. Iacob 4:5
ne înva ă:„Duhul, pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru
Sine.”
Acestea trei duh, suflet i trup, se află, în acela i timp, într-un chip deosebit, într-o strânsă
unitate. Am putea reprezenta, în mod schematic, cele trei aspecte ale omului, cu ajutorul al trei
cercuri concentrice, ca în imaginea de mai jos.
Trup
Suflet
Duh
Eu folosesc acest desen pentru a arăta cât mai deslu it diferitele aspecte ale triplei unită i a
fiin ei umane. Cercul din mijloc, reprezentând duhul, e conceput pentru a fi umplut de Duhul
lui Dumnezeu. Aici e loca ul ... locuin ei lui Dumnezeu. El va veni să locuiască aici când ne
predăm via a Lui. Atunci Dumnezeu aduce „suflarea” vie ii Lui(Duhul Său) în noi i
devenim astfel creaturi nemuritoare. Chiar dacă trupul nostru rămâne muritor i el va muri
într-o bună zi, noi am primit în realitate, via a ve nică. O dată sufletul i duhul nostru se vor
reuni cu trupul nostru slăvit; i atunci vom fi, ca oameni desăvîr i i, existând prin duh, suflet
i trup, mereu în prezen a lui Dumnezeu.
Care este, a adar, baza unită ii dintre cre tini, care se află în părtă ie, în cazul nostru
dintre bărbat i femeie lega i prin căsătorie?
În practica vie ii, căsătoria este, adeseoeri, un ideal uman care, pe parcursul timpului, din
pricina unor deziluzii, se deteriorează i nu de pu ine ori sfâr e te în grave decep ii. Când
se întâmplă a a ceva, cauza este faptul că dragostea dintre un bărbat i o femeie a rămas
adeseori limitată la nivelul sufletului. Dragostea la acest nivel este philia, cea pe care am
analizat-o în capitolul al II-ea. Desigur, philia nu este gre ită, dar trebuie să con tientizăm
faptul că doar ea nu e dragostea desăvâr ită. Părtă ia la acest nivel rămâne mereu fragilă.
Acesta este motivul pentru care oamenii care ”nu mai simt nimic unul pentru celălalt”
hotărăsc prea repede, în zilele noastre, să se despartă.
Părtă ia cre tină

Dietrich Bonhoeffer, cunoscutul teolog german, a scris în 1937 o cărticică cu titlul
„Gemeinsames Leben” (Via a în comun) în care dorea să arate care este esen a părtă iei

”fră e ti”. Ceea ce scrie el despre unitatea dintre fra i e valabil tot la fel i pentru unitatea
dintre bărbat i femeie.
Bonhoeffer scrie că cel mai de seamă punct de care trebuie să ne dăm seama este că părtă ia
cre tină nu e un ideal uman, ci o realitate divină. Iar în al doilea rând aceasta e o realitate
spirituală. Idealurile umane rămân imperfecte, deorece omul este o fiin ă imperfectă. Căsătoria
ideală nu e cea pe care vrea omul să o realizeze, ci aceea pe care o are Dumnezeu în vedere.
Părtă ia dintre cre tini i aceasta e valabilă întru totul i pentru bărbat i femeie, nu se
cade să rămână limitată la nivelul în elegerii sau cel al sentimentelor, ci va trebui să se ridice
până la nivelul spiritual, sau cel duhovnicesc. Deci, în schema noastră, la cercul cel mai
„adânc”. Noi ne dăruim, spune Bonhoeffer, în părtă ie, unor experien e minunate i unor
a teptări foarte înalte, ce ne învăluie, ca o maramă fermecată. Dar, chiar dacă ar părea
contradictoriu, e numai prin harul lui Dumnezeu faptul că astfel de vise omene ti se termină
destul de repede. Abia atunci începe cu adevărat părătă ia.
Dezvoltarea părtă iei

M. Scott Peck descrie în cartea sa „The Different drum” ( Toughstone Book, Simon &
Schuster Inc.) dezvoltarea părtă iei. El distinge, în procesul părtă iei patru stadii de
dezvoltare, în ordinea următoare: pseudounitatea, haosul, vidul, adevărata unitate. Aceste
stadii sunt recognoscibile atât în procesul de grup, care duce la existen a unei comunită i mai
mari, ca i în procesul devenirii unei noi fiin e, dintre bărbat i femeie.
Când e vorba de cercetarea dezvoltării rela iilor între oameni, se pot concretiza următoarele
observa ii:
 Când cineva caută apropierea celuilalt el nu e întru totul el însu i.
 Cele două păr i se străduiesc să î i arate cât se poate de bine numai păr ile bune i
încearcă să evite orice neîn elegere i dezacord.
Acesta este primul stadiu al unei rela ii: pseudounitatea.

Pseudounitatea
Doi oameni de sex diferit care doresc să înceapă o rela ie unul cu celălalt sunt extrem de
politico i unul cu altul. Bărbatul inivită, de exemplu, femeia, la o întâlnire, într-un loc
minunat. Ambii sunt foarte îngriji i i îmbrăca i elegant i se comoprtă în chip exemplar.
Bărbatul e din cale afară de politicos, îi ine femeii paltonul, se comportă civilizat i
curtenitor. Femeia ascultă cu aten ie la vorbele plăcute ale bărbatului i îi confirmă acestuia
sentimentul propriei valori. Dacă ar fi vorba de a se îndrăgosti, se mai adaugă faptul că le
place i acceptă totul la celălalalt; iar de ar fi vorba de o latură mai pu in plăcută, o trec
u or cu vederea. Această stare de fapt e una artificială, ce nu poate dura mult. Cele două
partide vorbesc, în acest stadiu, încă destu de des, la modul general i nu î i deschid cu
adevărat inima unul celuilalt. O, nu e exclus ca foarte curând să aibă ce să- i mărturisească,
lucruri foarte intime i de o mare intensitate. Ba chiar s-ar putea să î i spună că li se pare că
e ca i cum s-ar cunoa te de ani de zile. Numai că totul merge prea repede i prea u or. E
de fapt o pseudounitate, o comuniune instantanee, unde fiecare lasă de o parte mici frânturi
de adevăr despre sine însu i iar conflictele sunt cât se poate de mult evitate.
Haosul

Într-o fază ulterioară diferen ele individuale, ce întâi au fost negate sau acoperite, ies
dintr-odată la iveală. Declan area acestui moment poate fi o ceartă de propor ii. Dar cauza
poate fi de asemenea i o decep ie care cre te mereu. Astfel te pomene ti că există
neîn elgeri i păreri diferite. În asemenea de situa ii unii nu tiu cum să se comporte i
acest fapt declan ează efectul de teamă i blocadă. A a se na te criza între cei doi.
Farmecul a trecut i ei s-au trezit la realitate. A a începe o perioadă de haos în care se duce
o luptă cu celălalt i cu sine însu i. Dacă cei doi s-au angajat în căsnicie înainte de faza de
haos, probabilitatea unei rupturi între ei e din ce în ce mai mare.
Perioada aceasta de haos nu e plăcută i ie irea din ea nu e u oară. Există două
posibilită i de a ie i din ea.
Prima posibilitate e cea a cedădii. Cei doi constată cele întâmplate i ... cam atât. A a se
na te o rela ie mai mult sau mai pu in cerebrală între cei doi, căsătoria din dragoste se
transformă în una ra ională. Fiecare din cei doi are de acum domeniul său de activitate i
interese, cum ar fi cercul de colegi de muncă, sarcinile zilnice pentru a men ine func ională
familia, pasiunile proprii cărora se dedică; dar mai departe cei doi trăiesc, în mare măsură, în
două lumi paralele. Cei doi rămân totu i împreună din diferite pricini, numai că adevărata
unitate nu există nicidecum. Ei nu mai îndrăznesc, ori nu mai tiu cum să abordeze întradevăr problema.
Mi-e teamă că nu pu ine căsnicii i familii func ionează în felul acesta. Se poate spune
încă de considera ie a unuia pentru celălalt, dar contactul intim al inimii către inimă nu mai
există. În astfel de familii, adevăratele probleme sunt adesea ascunse sub covor.
Vidul
Un alt fel de încercare de a ie i din haos este vidul. Acesta este perioada crucială pentru
crearea unei adevărate comuniuni. Cei doi ajung la un moment dat să se sature de rela ia lor
superficială în care se aflau i aleg să spună lucrurilor pe nume. În această fază cei doi aleg să
se debaraseze de balastul ce le stă în calea adevăratei comunicări, a a cum ar fi a teptările
prea înalte i ideile preconcepute. Ei sunt gata să nu se mai pună de-a curmezi ul drumului
unuia celuilalt, ci să aducă în discu ie adevăratele aspecte importante ale rela iei lor, aleg
pentru deschidere, sinceritate i pentru a asculta părerile celuilalt. Vidul e un proces ce duce
spre moarte, proces în care cei doi se supun unul celuilalt în mod reciproc, în favoarea
comuniunii.

Adevărata unitate
Aceasta e începutul dezghe ului în cuplu. Dintr-odată cei doi parteneri îndrăznesc să se
prezinte i în vulnerabilitatea lor unul celuilalt i să vorbească deschis, din străfundul inimii.
S-ar putea să mai fie conflicte, dar teama de ele nu mai există. Ei înva ă să comunice cu
adevărat i să asculte la celălalt i de asemenea să în eleagă care sunt dorin ele i nevoile
celuilalt. Prin procesul de învă are de a-l accepta pe celălalt a a cum e, ei pot fi în acela i
timp ei în i i. Cu aceasta conflictele nu se mai evită, ci ele sunt discutate. Mai există de
asemenea i momente de confruntări, numai că în ele a dispărut repro ul i acuza din mesaj
la adresa celullalt. Ei îndrăznesc acum să personalizeze mesajul: „Eu cred că..., eu simt că..”.
A a ei mai înva ă să- i ceară i să- i acorde iertare. i astfel încet, incet, se na te
unitatea dintre ei. A a s-au pus bazele unei noi rela ii de dragoste adevărată. Cum se poate
a a ceva? Prin faptul că adevărul a pătruns între ei. Era visurilor i a reveriei s-a teminat.

A-l accepta pe celălalt în mod necondi ionat nu se ive te doar a a, din propriile sale
puteri. Dragostea umană rămâne mereu imperfectă. Aici e necesară dragostea divină i
puterea lui Dumnezeu.
Bonhoeffer spune: Dumnezeu nu este un Dumnezeu al sim ămintelor de moment, ci Unul
al adevărului. Comuniunea, părtă ia, care e adeseori decep ionată de experien ele mai
nefericite ca i de cele negative, poate tocmai prin acestea deveni ceea ce Dumnezeu a teaptă
ca ea dă devină. Părtă ia cre tină nu e un ideal spre care noi trebuie să tindem, ci o realitate
creată de Dumnezeu în Domnul Cristos, la care suntem chema i să luăm parte. Cu cât vedem
mai mult i mai clar fundamentul i puterea i făgăduin a acestei comuniuni, doar în i
prin Isus Cristos, cu atât suntem mai lini ti i în a învă a să gândim la această părtă ie i să
ne rugăm pentru ea, plini de nădejde.
O cale nespus mai bună
Cele de mai jos nu vor fi prea u or de pus în practică. Este, ca să zic i eu ca i apostolul
Pavel, „a alerga înainte, căutând să apuc”. A cre te în dragoste este cea mai mare poruncă pe
care a dat-o Dumnezeu oamenilor. E „o cale nespus mai bună”, calea din I Corinteni 13.
A salva o căsnicie aflată „pe butuci” sau a încerca să o ameliorezi începe cu o hotărâre.
Atunci Dumnezeu va completa dragostea noastră omenească i ne va ajuta să ne ridicăm deasupra.
Noi suntem, baza i pe sentimentul nostru omenesc, filia, în stare de mari sacrificii. Uneori
filia depă e te adevărata dragoste pentru Cristos, în a se dărui i a se sacrifica, ba chiar i în
rezultate vizibile. Există oameni, partide politice i diferite organiza ii, care, bazate pe
sentimentul de solidaritate umană, fac foarte mult bine pentru aproapele. Desigur, Dumnezeu
vrea ca noi să fim folositori aproapelui nostru, dar filia are i ea limitele ei. La celălalt pol,
agapè, este nelimitată, necondi ionată, cea care nu caută folosul său.
Dragostea omenească va avea oricum i întotdeauna limitele ei. În I Corinteni 13:3 ni se
spune: „ i chiar de mi-a împăr i toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-a
da trupul să fie ars i nu a avea dragoste – agapè -- nu-mi folose te la nimic”.
Dragostea omenească îl iube te pe celălalt oglindit în sine, dragostea duhovnicească îl
iube te pe celălalt dorind să slujească din pricina Domnului Cristos. De îndată ce filia se
găse te într-o situa ie de criză, ea are tendin a să abandoneze acea situa ie. Dar nu vă fie
teamă, atâta vreme cât dorin ele noastre vor fi satisfăcute, într-un fel sau altul, atâta vom
rezista i până atunci nu vom ceda. Dar când nu mai avem nici o a teptare i „desertul s-a
terminat” ne pomenim că emo iile noastre s-au terminat i ele. „Dragostea” noastră se
transformă cu încetul în indiferen ă i s-ar putea să se schimbe într-o permanentă irita ie sau
ură. Partenerul nostru devine du manul nostru. Aceasta ar putea însemna sfâr itul unei
rela ii; dar ar putea să se i chircească în ceva, ce cu mult efort ar mai putea fi inut în
via ă. În mod formal, legătura rămâne aceea i, dar în realitate nu mai e nimic altceva decât o
coajă goală ce se nume te căsnicie.
Filia nu e, în sine însă i, un lucru rău; dar dacă într-adevăr, aceasta nu e, a a cum am mai
spus înainte, (pusă fiind la un loc prea înalt) „salvată”, de sora ei agape, atunci ea devine
du manul acesteia din urmă. Agape, filia i eros fac împreună, din noi oamenii pe care i-a
dorit Dumnezeu.
Pericole
Aici pândesc, desigur, mari primejdii. Oamenii de bună-credin ă vor vrea să ină cont de
aceste principii iar oamenii de rea-credin ă pot să le folosească în chip necinstit. Am întâlnit
uneori oameni care, fiind atât de duhovnice ti, nici nu le mai pasă că au devenit, din punct de

vedere trupesc i spiritual victimele propriilor parteneri. i aceasta, sub motto-ul: „dragostea
acopere totul”. Dar textul citat nu are un astfel de în eles. O rela ie sănătoasă în căsătorie
presupune tocmai a putea să-i spui celuilalt adevărul. Agape e „fericită să tie adevărul ”.
Fiecare dintre cei doi so i poate i trebuie să pună stăvilar unor comportamente discutabile
sau dubioase ale celuilalt.
Un alt pericol este acela că dragostea echilibrată, camaraderia, plăcerea sexualită ii,
bucuria de prezen a celuilalt să fie alungate într-un col . Cele spuse mai sus nu presupun că
dragostea umană trebuie să fie înlocuită cu cea divină. În dragoste e destul loc pentru toate
gândurile, emo iile i nevoile noastre. Rămânem, oricum, oameni cu personalitatea noastră,
oameni cu trup i sânge. Căsătoria a fost concepută ca un izvor al bucuriei la toate nivelurile
trăirilor noastre. Legăturile noastre de dragoste cu Dumnezeu se recunosc în sentimentele
noastre umane, al unuia fa ă de celălalt, iar în căsătorie le dăm acestora expresie i prin
trupurile noastre. Trupul i sufletul nu trebuie să se simtă complexate unul de celălalt i nici
de duh. Dumnezeu ni le-a dat pe toate trei i nu ne-a lăsat ca pe ni te creaturi eterice,
supraspritualizate. Căsătoria nu a fost gândită pentru îngeri, ci pentu oameni.
Cheia
Dragostea lui Dumnezeu este dragostea desăvâr ită. Domnul Isus a spus chiar El însu i:
„Voi fi i dar desăvâr i i, după cum i Tatăl vostru cel ceresc este desăvâr it.”(Matei
5:48) Ceea ce El ne arată aici este doar o direc ie, în sensul căreia este bine să mergem, o
cărare a vie ii.
Dar tot aici se află, desigur, cheia rezolvării problemelor fiecărei căsătorii. Ni s-a mai spus
i mai înainte: această solu ie este, în cele din urmă, chiar Domnul Isus însu i, care e bine să
fie centrul vie ii i rela iei noastre. El vrea să ne înso ească pe cărare.
Aceasta are drept consecin ă că via a noastră s-ar putea să fie dată peste cap, dacă vrem
cu adevărat ca rela ia noastră de căsnicie să devină cum a conceput-o El. E o concluzie
tulburătoare i e necesar să ai o doză de curaj pentru a merge pe acest drum.
Dacă crede i că pute i face fa ă acestei provocări, atunci Domnul să vă binecuvânteze în
ea!

Postfa ă

În cartea de fa ă ne-am permis să facem un fel de călătorie, ce a început prin numirea
problemelor. Drept urmare am studiat căsătoria din punctul de vedere al lui Dumnezeu, a a
cum a conceput-o El: fidelitatea, sexualitatea i comunicarea. Ne-am oprit asupra problemelor
de cuplu: cele ale divor ului i cele ale unei posibile recăsătorii. În cele din urmă am privit în
detaliu posibilită ile reabilitării vie ii de cuplu.
Am spus multe despre toate. Căsnicia ne oferă multe lucruri. A teptările sunt uneori la o
înaltă tensiune. Dar alteori căsătoria lasă de dorit. Ce e de făcut în acest caz? i ce concluzie
să tragem?
Concluzia ar avea două aspecte. Biblia ne spune: fi i desăvâr i i a a cum i Tatăl
vostru cel din ceruri e desăvâ it. Această remarcă e valabilă pentru noi atât ca oameni cât i
ca parteneri în căsătorie. În acela i timp Biblia ne înva ă să ne acceptăm unii pe al ii i
fiecare pe sine însu i.
Dacă vei lua în seamă doar primul aspect, vei deveni un perfec ionist. Prin asta a vrea să
spun că nu ar trebui să ne mul umim dinainte cu mediocritatea, ci că în cele din urmă, trebuie
să acceptăm lucrurile a a cum sunt ele în realitate: căsătoria noastră, unul pe celălalt i
fiecare pe sine însu i. Am auzit uneori spunându-se: dacă nu merge cum trebuie, atunci
trebuie cum se poate.

Următoarele zece cuvine de în elepciune s-ar putea să fie de folos în via a de căsnicie.
Eu le folosesc uneori în predicile mele de la nun i.
1.
2.
3.
4.

Strădui i-vă împreună să fi i perfec i, dar mul umi i-vă cu calea de mijloc.
A teaptă mai pu in de la celălalt decât de la tine însu i.
Cu Domnul Isus orice furtună e o furtună într-un pahar cu apă.
Vei descoperi imperfec iuni la partenerul tău. Să ai mereu în vedere că micile
imperfec iuni nu sunt o mare problemă.
5. Nu- i stă în putere să-l schimbi pe celălalt, dar te po i schimba tu însu i.
6. Fi i supu i unii altora, dar nu vă impune i reciproc supunerea.
7. Nici o închisoare nu e a a de întunecată i cumplită ca o căsnicie rea.
8. Nici o rela ie nu e a a de u oară, luminoasă i plăcută ca i o căsnicie bună.
9. O căsnicie bună e ca i un vin bun ce trebuie să ajungă la maturitate.
10. O pereche se poate considera cu adevărat un cuplu atunci cand e format din ... trei
persoane: el, ea i Dumnezeu.

De-ar fi s-o iau de la început

De-ar fi s-o iau acum de la-nceput,
Să ştiu acum tot ce n-am ştiut
Te-aş duce peste tot, să fii numai cu mine
Şi n-aş mai vrea să mă despart de tine!
Te-aş invita la cină în oraş,
Aş căuta apoi cel mai frumos sălaş,
Ne-am duce-acolo, undeva, departe
Acolo, undeva, unde nimic nu ne desparte…
Aş vrea să vin la tine ca Făt-frumos,
Tânăr, călare pe roibu-i maiestos,
Muşcând avan copita-i în ţărână…
Să te răpesc, o, preafrumoasă Zână!
Să vii-n cetatea mea albastră,
Unde toţi trandafirii, la fereastră,
De bun venit îţi vor ura
Şi astfel viaţa noastră ar începea
Cum nu putuse-atunci să-nceapă...
Eu mă priveam în a oglinzii apă
Fără de seamăn mulţumit şi totuşi trist,
Copil bătrân şi mare egoist
Îmi impuneam voinţa mea oriunde
Te estompam în ale nepăsării unde …
Fără să vreau să ştiu că nu sunt împlinit
Am devenit nerăbdător şi un neisprăvit
Un prăpădit, un imatur
Un bădăran şi un sperjur…
Acum nu te-aş mai supăra o clipă

Cum prea adesea am făcut,
Vrând să rămân un veşnic licean
Ci te-aş purta pe braţe ca pe o aripă
Te-aş adora şezând în colţ, tăcut
Şi vreau să uit c-am fost doar un golan…
…n-aş mai veni nicicând acasă beat,
uitând că tu exişti şi unde te-am lăsat.
Desăvârşită, scumpă Doamnă-a mea
M-aş îmbăta doar de iubirea ta!

AUTORUL

Ap i Anita Verwaijen lucrează din 1978 pe tărâmul Evangheliei. Ap a activat timp de
20 de ani ca avocat în sistemul juridic olandez, dar din 1991 a renun at la practica
avoca ială i s-a dedicat în întregime lucrării spirituale. El e, împreună cu so ia sa,
fondatorul bisericilor evanghelice (penticostale) Jefta, care î i au sediul în ora ul
Breda, din Olanda.
Timp de 8 ani el a fost i pre edintele cercului de biserici Foursquare din Olanda.
Actualmente cei doi, în calitate de reprezentan i Foursquare, lucrează i călătoresc în
întrega Europă, pentru a încuraja bisericile, a ine cursuri i conferin e privitoare i
la rela iile de cuplu.
Ap i Anita au doi copii căsători i, o fată i un băiat, care la rândul lor au, fiecare,
trei copii.

Ce-i de făcut când între cei doi nu se mai poate întampla nimic?
„Trebuie neapărat să divor ezi?” Ap Vewaijen vine cu o altă întrebare, situată exact
la polul opus: „De ce nu ai lua-o iar de la început? ” „Se poate oare? ” „Da, se poate
întotdeauna, dacă amândoi vre i.”Autorul tie ce spune, că a fost de nenumărate ori
implicat în căsnicii ce scâr âiau iar unele erau destrămate; toate astea le-a
experimentat mai întâi datorită practicii sale avoca iale iar mai apoi ca pastor a unei
biserici cre tine din Breda – Olanda. În cartea de fa ă s-a insiprat i din
experien a propriei sale căsnicii. Cartea de fa ă vine cu solu ii pratice pentru

salvarea căsniciei; ele sunt abordate dintr-un unghi pozitiv i personal. Se vorbe te
pe larg i despre divor
i recăsătorie, în mod realist i biblic. Ap Verwaijen te
entuziasmează din nou la gândul acestui dar minunat: legătura de dragoste dintre
bărbat i femeie.

