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Familia creºtinã
Singura instituþie apãrutã pe planeta Pãmânt înainte de cãderea omului în
pãcat a fost familia. Toate celelalte la care ne-am putea gândi ºi de care ne
folosim mai mult sau mai puþin în existenþa noastrã terestrã au apãrut dupã
aceea. Familia nu este o invenþie umanã. Dacã ar fi aºa, orice tip de cãsãtorie ar
fi binevenitã ºi ar avea valoare egalã cu celelalte. Poligamia, cãsãtoria între
persoane de acelaºi sex, monogamia succesivã, ar fi variante funcþionale fãrã a
gãsi vreo obiecþie la careva dintre ele. Dacã instituþia cãsãtoriei ar fi de naturã
umanã, atunci omul ar avea dreptul sã aleagã tipul relaþiei de cãsãtorie pe care
sã o dezvolte cu o altã persoanã.

Cãsãtoria

C

ãsãtoria este de origine divinã, fiind instituitã de Dumnezeu,
care a zis: „...nu este bine ca omul sã fie singur, am sã-i fac un
ajutor potrivit pentru el” (Geneza 2:18).
Concluzia pe care o putem trage din acest pasaj biblic este cã Dumnezeu
nu se mulþumeºte sã constate o stare de fapt (nu este bine ca omul sã fie
singur) ci se implicã în rezolvarea ei. Adicã face prima cãsãtorie în universul
creat de El (am sã-i fac un ajutor potrivit pentru el). De aici decurge dreptul
lui Dumnezeu de a fixa principiile care trebuie sã guverneze viaþa de familie.
1. PRINCIPIUL IDEALULUI
Când folosesc termenul „ideal” mã refer la douã aspecte ale lui:
Un obiectiv de atins în viaþã
Ceea ce se constatã în perioada contemporanã este cã tot mai puþini
oameni îºi propun ca obiectiv în viaþã cãsãtoria. Sunt multe alte obiective
care le capteazã atenþia ºi le consumã energia ca banii, cariera, poziþia
socialã etc., iar cãsãtoria rãmâne ca ceva lipsit de importanþã. Când
observãm un asemenea mod de abordare a vieþii, nu se poate sã nu ne
întrebãm cum rãmâne atunci cu constatarea pe care a fãcut-o Dumnezeu
la început „nu este bine ca omul sã fie singur”? Cum poate sã trãiascã
fãrã acest bine pe care Dumnezeu a vrut sã-l aducã în viaþa omului prin
cãsãtorie? Eu cred cã, creºtinul trebuie sã-ºi propunã cãsãtoria ca obiectiv
important în viaþã pentru a fi în acord cu voia lui Dumnezeu revelatã în
Scripturã.
Un cadru care sã aducã împlinire personalã
Dacã Dumnezeu a spus cã nu este bine ca omul sã fie singur,
înseamnã cã prin cãsãtorie, acest „nu este bine” trebuie sã disparã ºi
sã fie înlocuit cu „este bine”. Pentru asta în familie trebuie creat cadrul
pe care Dumnezeu îl prezintã în Biblie. ªi ce prezintã Dumnezeu în
Biblie este idealul. Acest ideal trebuie cãutat de cãtre fiecare familie
creºtinã ºi el constã în iubire, susþinere reciprocã, supunere, apreciere,
comunicare etc. (Efeseni 5:22-25).
2. PRINCIPIUL LIBERTÃÞII
În momentul în care Adam s-a cãsãtorit, avea o singurã opþiune:
fiinþa pe care Dumnezeu a adus-o înaintea lui. Astãzi este cu totul altfel.
Existã o mulþime de variante ºi combinaþii care pot avea loc pentru cã
planeta este populatã cu miliarde de oameni. Cu cine sã te cãsãtoreºti?
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De aceea va lãsa
omul pe tatãl sãu
ºi pe mama sa,
ºi se va lipi
de nevasta sa
ºi se vor face un
singur trup.
Genesa 2.24
Biblia spune cã omul este liber sã se
cãsãtoreascã cu cine vrea. Dacã m-aº
opri aici am avea de-a face cu o libertate absolutã. Numai cã libertãþii
acesteia, Cuvântul lui Dumnezeu îi
pune anumite limite.
Limite puse de compatibilitatea
spiritualã
„ ... sã se mãrite cu cine vrea;
numai în Domnul” (1 Cor.7:39).
„Nu vã înjugaþi la un jug nepotrivit cu cei necredincioºi. Cãci ce legãturã este între neprihãnire ºi fãrãdelege? Sau cum poate sta împreunã lumina cu întunerecul?” (2 Cor. 6:14).
A te cãsãtori în Domnul sau a nu te
înjuga la un jug nepotrivit cu un necredincios înseamnã a avea lângã tine
în cãsãtorie o fiinþã care are aceleaºi
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valori spirituale ca ºi tine. Chiar
dacã exprimarea aceasta apare în
Noul Testament, ideea preocupãrii
pentru o cãsãtorie „în Domnul” este
întâlnitã ºi în Vechiul Testament.
Când Avraam l-a trimis pe slujitorul lui sã-i ia nevastã fiului sãu
Isaac, i-a interzis s-o ia dintre fetele
din Canaan, ºi i-a poruncit s-o
aducã de la rudeniile din Mesopotamia. Pentru cã acolo, în cetatea
lui Nahor erau oameni care se
închinau aceluiaºi Dumnezeu.
Dumnezeul lui Avraam era ºi
Dumnezeul lui Nahor (Gen.31:53).
Limite puse de cãlãuzirea
divinã
Dacã pentru alte lucruri care ni
se par simple ºi uºor de rezolvat
suntem învãþaþi de Scripturã sã ne
rugãm lui Dumnezeu de ce n-am
face-o pentru un pas atât de important în viaþã. Bunãoarã ne rugãm
pentru pâinea cea de toate zilele
înþelegând prin aceasta cã avem
novoie de ajutorul lui Dumnezeu.
De ce atunci nu ne-am ruga pentru
cãsãtorie care nu este pentru o zi ci
pentru toatã viaþa? Aºa a fost cazul
slujitorului lui Avraam care a fost
trimis sã-i caute o soþie lui Isaac.
Recunoscând importanþa misiunii
pe care a primit-o din partea
stãpânului sãu, dar ºi dificultatea
alegerii s-a rugat lui Dumnezeu. Ca
rãspuns la rugãciunea lui a primit
o cãlãuzire care l-a îndreptat spre o
anumitã fatã, spre Rebeca. Din
momentul acela libertatea lui de a
alege a fost limitatã de cãlãuzirea
primitã de la Dumnezeu.
Limite puse de binecuvântare
Trebuie sã te cãsãtoreºti cu
cineva cu care sã poþi primi binecuvântarea. Nu este greu de observat
în Sfânta Scripturã cã primul lucru
pe care Dumnezeu l-a fãcut dupã ce
i-a creeat pe Adam ºi pe Eva a fost
sã-i binecuvânteze. „Dumnezeu a
fãcut pe om dupã chipul Sãu, l-a fãcut
dupã chipul lui Dumnezeu; parte
bãrbãteascã ºi parte femeiascã i-a
fãcut. Dumnezeu i-a binecuvântat...”
(Gen.1:27-28).

Binecuvântarea înseamnã o
dorinþã de bine pentru viitor dar
ºi o cuvântare de bine pentru prezent. Adicã un acord cu privire
la cãsãtoria respectivã. În vremurile vechi, copiii primeau binecuvântarea pãrinþilor în cãsãtorie.
„Laban ºi Betuel, drept rãspuns,
au zis: de la Domnul vine lucrul
acesta; noi nu-þi mai putem spune
nici rãu nici bine” (Gen.24:50).
Aceasta înseamnã cã cei din
familie erau de acord cu aceastã
cãsãtorie. ªi pentru cã erau de
acord cu aceastã cãsãtorie au rostit
ºi o binecuvântare pentru viitor:
„au binecuvântat pe Rebeca ºi i-au
zis: o, sora noastrã, sã ajungi
mama a mii de zeci de mii ºi sãmânþa ta sã stãpâneascã cetãþile
vrãjmaºilor sãi” (Gen.24:60).
Atunci când cãsãtoria nu
poate primi binecuvântarea lui
Dumnezeu ºi a familiei, însemnând acord ºi dorinþe de bine
pentru viitor, ar trebui sã se înþeleagã cã este o limitare biblicã a
libertãþii în cãsãtorie.
3. PRINCIPIUL
SPIRITUALITÃÞII
Cãsãtoria are ºi o componentã
spiritualã, care reflectã ºi afecteazã relaþia fiecãrui partener cu
Dumnezeu. „...sfintele femei care
nãdãjduiau în Dumnezeu ºi erau
supuse bãrbaþilor lor; ca Sara,
care asculta pe Avraam ºi-l numea
domnul ei” (1 Petru 3:5).
„Bãrbaþilor, purtaþi-vã ºi voi
la rândul vostru cu înþelepciune
cu nevestele voastre dând cinste
femeii ca unui vas mai slab, ca

unele care vor moºteni împreunã
cu voi harul vieþii ca sã nu fie împiedicate rugãciunile voastre” (1
Petru 3:7).
Când apostolul Petru vorbeºte
despre sfintele femei care erau supuse bãrbaþilor lor, pune supunerea în legãturã directã cu nãdejdea
lor în Dumnezeu. Aceasta le ajuta
sã fie supuse bãrbaþilor lor.
Înseamnã cã aceastã supunere
reflectã fãrã putinþã de tãgadã faptul ca avem de-a face cu niºte soþii care
aveau o relaþie bunã cu Dumnezeu.
Apostolul Petru îi avertizeazã pe
bãrbaþi sã fie atenþi cum se poartã
cu soþiile lor pentru cã asta le
afecteazã viaþa de rugãciune. Dacã
nu se poartã cu înþelepciune cu
nevestele lor care sunt vase mai
slabe, rugãciunile lor cãtre Dumnezeu sunt împiedicate.
4. PRINCIPIUL BUNULUI
ÎNCEPUT
Dumnezeu a intenþionat prin
cãsãtorie sã aducã un plus de bine
în viaþa omului pe care l-a creat la
început perfect. Interesul lui Dumnezeu pentru binele din cãsãtorie
nu a scãzut vreodatã în istorie,
chiar dacã între timp a avut loc
cãderea în pãcat. Dumnezeu vrea
ca fiinþele cãsãtorite sã trãiascã o
viaþã fericitã. „Gustã viaþa cu
nevasta pe care o iubeºti, în tot
timpul vieþii tale deºarte pe care
þi-a dat-o Dumnezeu sub soare,
în aceastã vreme trecãtoare; cãci
aceasta îþi este partea de viaþã,
în mijlocul trudei cu care te
osteneºti sub soare” (Ecles.9:9).
(continuare în pag. 10)
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Pãcatul unuia dintre parteneri sau
al amândurora blocheazã bucuria
în cãsãtorie ºi aduce nefericirea.
Pentru cã Dumnezeu este interesat de binele în cãsãtorie, Lui
nu-I este indiferent cum începe o
cãsãtorie. De aceea existã pasaje în
Biblie care aratã cã existã posibilitatea ca o cãsãtorie sã se desfacã
dacã se descoperã cã ea nu a început în sfinþenie, adicã se descoperã cã femeia care s-a cãsãtorit
nu era fecioarã: „...dacã fata nu era
fecioarã, sã scoatã pe fatã la uºa
casei tatãlui ei; sã fie ucisã cu pietre
de oamenii din cetate ºi sã moarã
pentru cã a sãvârºit o miºelie în
Israel, curvind în casa tatãlui ei.
Sã cureþi astfel rãul din mijlocul
tãu” (Deut.22:20-21).
Pentru a arãta cât de grav este
dacã o cãsãtorie nu începe în
sfinþenie, Dumnezeu a poruncit o
pedeapsã pe mãsurã pentru cei
care nu acordã suficientã importanþã acestui aspect. Dar când
vorbim despre un început bun, nu
ne referim doar la un început în
sfinþenie, ci ºi la perioada imediat
urmãtoare cãsãtoriei care trebuie
fructificatã pentru consolidarea
relaþiei dintre cei doi. Felul în care
se foloseºte aceastã perioadã, va
marca pozitiv sau negativ
cãsãtoria în continuare. „Când un
om va fi însurat de curând sã nu se

ducã la oaste ºi sã nu se punã nicio
sarcinã peste el; sã fie scutit din
pricina familiei timp de un an ºi sã
veseleascã astfel pe nevasta pe care
ºi-a luat-o” (Deut. 24:5).
5. PRINCIPIUL
MORALITÃÞII
Dumnezeu evalueazã moralitatea
omului. Lipirea într-un singur trup
nu se poate face cu oricine. Dumnezeu spune cã aceastã lipire trebuie sã aibã loc numai în cadrul
cãsãtoriei. Orice altã „lipire” care
depãºeºte graniþele cãsãtoriei este
numitã curvie sau preacurvie. „Nu
ºtiþi cã cine se lipeºte de o curvã
este un singur trup cu ea? Cãci
este zis: «cei doi vor fi un singur
trup»” (1 Cor. 6:16).
6. PRINCIPIUL
RESPONSABILITÃÞII
Fiecare dintre cei doi parteneri din relaþia de cãsãtorie are
responsabilitãþi atât faþã de celãlalt partener cât ºi faþã de Dumnezeu, cum ar fi:
Împlinirea nevoilor celuilalt
De aceea Dumnezeu a zis cã
are sã-i facã omului un ajutor
potrivit, o fiinþã care sã-i fie alãturi
ºi sã se implice în viaþa lui cu tot

ce înseamnã ea. Aceste nevoi pot fi
emoþionale, spirituale, fizice.
Protecþie
„Sã nu vã lipsiþi unul pe altul
de datoria de soþi decât doar prin
bunã învoire, pentru un timp, ca
sã vã îndeletniciþi cu postul ºi cu
rugãciunea; apoi sã vã împreunaþi iarãºi, ca sã nu vã ispiteascã
Satana din pricina nestãpânirii
voastre” (I Cor.7:5). Împlinirea
datoriei de soþ este o mãsurã de
protecþie pentru celãlalt pentru a
nu cãdea în ispita diavolului.
Atunci când unul dintre parteneri
ezitã sã-ºi împlineascã aceastã
datorie sau lipseºte o perioadã prea
mare de timp de acasã, îl expune
pe celãlalt riscului sã pãcãtuiascã.
Într-o asemenea situaþie era
femeia despre care vorbeºte Solomon în Proverbele sale, cã a ieºit
în cetate sã caute pe cineva: „Vino sã ne
îmbãtãm de dragoste pânã dimineaþã.
Cãci bãrbatul meu nu este acasã, a
plecat într-o cãlãtorie lungã, a luat
cu el sacul cu bani ºi nu se va întoarce
decât la luna nouã.” (Prov.7:18-20)
De aceea, familiile creºtine
care, într-un context economic
dificil, ca cel actual, decid ca unul
dintre ei sã plece la muncã departe
de casã pentru o perioadã lungã
de timp, eliminã protecþia pusã de
Dumnezeu în familie, ºi se expun
pericolului de a fi ispitiþi de satana
din pricina nestãpânirii lor.
Popularea planetei
Aceasta a fost parte din binecuvântarea de la început: „Dumnezeu i-a binecuvântat ºi Dumnezeu le-a zis: creºteþi, înmulþiþi-vã,
umpleþi pãmântul ºi supuneþi-l...”
(Gen.1:26). Planeta trebuie populatã
cu oameni dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu. În asta constã
marea responsabilitate a omului, ºi
nu, pur ºi simplu, în a naºte copii.
7. PRINCIPIUL
LEGÃMÂNTULUI
Biblia ne învaþã cã instituþia
cãsãtoriei are la baza ei legãmântul
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sau altfel spus, inima cãsãtoriei
creºtine este legãmântul: „...Domnul a fost martor între tine ºi
nevasta din tinereþea ta ... cu care
ai încheiat legãmânt” (Maleahi
2:14). Foarte mulþi vãd legãmântul cãsãtoriei ca un simplu contract între douã persoane care are
anumite clauze ºi care poate fi
desfãcut dacã acestea nu sunt
îndeplinite.
Paul E. Palmer încearcã sã
clarifice lucrurile fãcând o diferenþiere categoricã între cele douã.
El spunea cã un contract angajeazã
serviciile oamenilor, iar un legãmânt angajeazã persoane. Contractul are o perioadã limitatã de
timp, iar legãmintele sunt veºnice. Contractul poate fi desfiinþat
cu o anumitã pierdere materialã,
legãmintele nu pot fi desfiinþate.
Contractul are ca ºi garant omul,
pe când legãmântul are ca ºi garant
pe Dumnezeu.
Când cãsãtoria este privitã din
aceastã perspectivã, ne dãm seama
ce definitivã este unirea în cãsãtorie. Legãmântul în virtutea
cãruia douã fiinþe se lipesc una
de cealaltã nu lasã libertatea
plecãrii, pãrãsirii, dezlipirii.
Bãrbatul ºi femeia se cãsãtoresc în
urma propriilor lor alegeri, dar
odatã ce au fãcut-o, Dumnezeu i-a

unit pe cei doi în cadrul legãmântului, într-o entitate permanentã.
Ceea ce ar mai fi de adãugat
aici este faptul cã Dumnezeu ia
foarte în serios legãmintele odatã
încheiate ºi la care El este parte,
sancþionând foarte sever orice
încercare de încãlcare a lor.
„Când un om va face o juruinþã
Domnului sau un jurãmânt prin
care se va lega printr-o fãgãduialã,
sã nu-ºi calce cuvântul ci sã facã
potrivit cu tot ce i-a ieºit pe gurã”
(Num. 30:2).
„Dacã faci o juruinþã Domnului
Dumnezeului tãu, sã nu pregeþi s-o
împlineºti; cãci Domnul Dumnezeul tãu îþi va cere socotealã ºi te
vei face vinovat de un pãcat”
(Deut.23:21).
8. PRINCIPIUL
PERMANENÞEI
Din perspectiva lui Dumnezeu,
cãsãtoria este o unire între un
bãrbat ºi o femeie în cadrul unui
legãmânt pentru toatã viaþa. „Cãci
femeia mãritatã este legatã prin
lege de bãrbatul ei, câtã vreme
trãieºte el; dar dacã-i moare bãr-

batul, este dezlegatã de legea
bãrbatului ei”. (Romani 7:2). „O
femeie mãritatã este legatã de
lege câtã vreme îi trãieºte bãrbatul; dar dacã-i moare bãrbatul,
este slobodã sã se mãrite cu cine vrea;
numai în Domnul” (1 Cor.7:39).
Durata de viaþã a unei cãsãtorii, trebuie sã fie cât durata de
viaþã a unuia dintre parteneri.
Când unul dintre ei a murit, s-a
desfiinþat de drept ºi cãsãtoria
respectivã. Principiul acesta este
foarte important pentru cã el
determinã partenerii de cãsãtorie
sã rãmânã alãturi unul de celãlalt
ºi sã caute soluþii la problemele
complexe ºi diverse care le vor
provoca relaþia. Biblia este deschisã
ºi onestã, recunoscând faptul cã
cei care se cãsãtoresc vor avea necazuri pãmânteºti. Singura posibilitate pe care apostolul Pavel o dã
pentru cineva care vrea sã le evite,
este sã nu se cãsãtoreascã. Dar
dacã se cãsãtoreºte ºi dã peste
aceste necazuri inevitabile, trebuie
sã rãmânã acolo ºi sã le depãºeascã, susþinându-se reciproc ºi
cerând ajutorul lui Dumnezeu.
(va urma)

Aºa cã nu mai sunt doi, ci un singur
trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu,
omul sã nu despartã. (Matei 19.6)
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