


 

 

 

 

Eu încă spun DA 

  



  



„Un prieten înțelept mi-a spus cândva că ,nimeni n-ar trebui să scrie o 
carte despre căsnicie dacă nu este căsătorit de 20 de ani’. Apoi a ajuns la 
a douăzecea aniversare și a schimbat regula: ‚nimeni n-ar trebui să scrie o 
carte despre căsnicie dacă nu este căsătorit de 30 de ani’. Ideea este că ni-
ciunul dintre noi nu ajunge vreodată să stăpânească suficient domeniul 
căsniciei, pentru că, asemenea oamenilor implicați în ea, căsnicia se 
schimbă constant. Totuși, chiar dacă nu ajungem niciodată să o stăpâ-
nim suficient, există multe lucruri pe care le putem învăța de la cei care 
au înțelepciunea și experiența care nouă ne lipsesc. În cartea Eu încă spun 
Da, Dave Harvey ne-a oferit un ghid excelent pentru a doua jumătate a 
căsniciilor noastre, adică pentru anii care vin la câtva timp după acel ‚Da’ 
inițial. Ca unul care se apropie de un sfert de secol de căsnicie, pot spune 
că aceasta este exact cartea pe care voiam să o citesc, și probabil chiar car-
tea pe care trebuia să o citesc”. 

Tim Challies, blogger la Challies.com 
 

„Sunt atât de recunoscătoare pentru înțelepciunea pe care Domnul i-a dat-
o prietenului nostru Dave Harvey și pentru disponibilitatea lui de a fi tran-
sparent în ce privește realitățile căsniciei dincolo de primii câțiva ani de 
ajustări fericite. Parcurgerea acestui drum împreună în căsnicie ne cere să 
ne confruntăm cu momente importante – momente definitorii – așa încât 
să putem iubi cu smerenie chiar și în zdrobirea noastră. Eu încă spun Da 
este un ghid excelent pentru cuplurile care au descoperit că o relație de căs-
nicie aduce cu ea lucruri complicate, dar dragostea și înțelepciunea le ajută 
să dureze. Această carte este o mărturie care vine în urma a 30 de ani de 
căsnicie înaintea unui Dumnezeu iubitor care luptă pe partea ei. O reco-
mand cu toată căldura!” 

Elyse Fitzpatrick, autoarea cărții                                                                 
Finding the Love of Jesus from Genesis to Revelation 

 
„Am scris multe recomandări pentru cărți, dar după ce am citit Eu încă 
spun Da, îmi găsesc greu cuvintele. Această carte este atât de înțelept 
scrisă, atât de bogată în lucruri practice și atât de profund înrădăcinată în 
Evanghelie, încât îmi este greu să o pot caracteriza în doar câteva propo-
ziții. Dar în această carte se găsește ceva ce eu cred că este cel mai puternic 
lucru pe care Harvey l-a scris: fiecare pagină este ca o oglindă. Atunci 



când privești în această carte, te vei vedea pe tine însuți, îți vei vedea par-
tenerul de căsnicie, vei vedea zgârieturile și rănile din călătoria voastră, și 
vei vedea înclinațiile inimii tale, de care îți este greu să scapi. Dar continuă 
să privești și Îl vei vedea pe Isus – blând, bun, plin de har puternic, salva-
tor – astfel că îți vei aminti că El este de partea voastră și că a fost alături 
de voi în fiecare moment al călătoriei voastre. Citește această carte, cu-
noaște-te pe tine însuți, cunoaște-ți partenerul de viață, cunoaște-L pe 
Isus și continuați să umblați împreună cu o nădejde proaspătă”. 

Paul Tripp, autor, păstor și vorbitor cunoscut la conferințe                             
internaționale; președintele Paul Tripp Ministries 

 
„Am beneficiat deja de mult timp de înțelepciunea duhovnicească a lui 
Dave Harvey în domeniul căsniciei. Această carte a venit la un moment 
potrivit din viața mea, când aveam din nou nevoie de el ca să mă îndrepte 
către nădejdea în Hristos. Acum știu ce carte să le recomand cuplurilor 
căsătorite de 5 până la 50 de ani, atunci când le văd trecând prin provo-
cări noi, pentru a-și înnoi credința în Dumnezeul harului”. 

Collin Hansen, director editorial la The Gospel Coalition                        
și co-autor al cărții A God-Sized Vision: Revival Stories That Stretch and 

Stir 
 
„Această carte este aducătoare de multă prospețime pentru sufletul meu. 
Ea are o legătură strânsă cu Evanghelia adevărată și cu realismul biblic 
foarte sănătos care ne învață că nu toate problemele noastre dureroase 
sunt cauzate de păcate personale, ci ele pot veni și din a trăi în trupuri și 
asocieri decăzute (cum sunt familiile noastre) și într-o zonă caracterizată 
de un război spiritual încins. Dave Harvey ne-a dat un dar deosebit. Cei 
proaspăt căsătoriți vor profita de pe urma acestei cărți învățând să antici-
peze momentele definitorii care zidesc o căsnicie durabilă. Dar pentru cei 
care au fost căsătoriți de o vreme – poate chiar de mai mult timp – și se 
întreabă de ce le este atât de greu, de ce nu merg lucrurile așa cum s-au 
așteptat și sunt tentați să își piardă speranța, această carte este foarte pre-
țioasă”. 

Jon Bloom, co-fondator și învățător senior, Desiring God 
„Iată o carte cu idei proaspete, cu o mulțime de momente deosebite când 
realizezi cum stau lucrurile, și care explorează în realitate un teren nou în 



 

complexitatea relației de căsnicie. Dave Harvey face conexiunea dintre 
subiectul acesta și inima păstorului și mintea teologului, pentru a ne ajuta 
pe noi toți să învățăm cum putem să ne iubim mai bine unii pe alții în 
căsnicie”. 

Bob Lepine, co-producător FamilyLife Today 
 
„O carte onestă, pătrunzătoare, pământească, înțeleaptă și dătătoare de 
speranță. Dave Harvey scrie despre căsnicie într-un fel bogat teologic fără 
a fi abstract, transparent, dar fără a se concentra pe eu, realist, dar fără a 
fi descurajator, și infuzat în Evanghelie, dar fără a fi lipsit de spirit practic. 
Această carte a făcut ca propria mea căsnicie să fie mai durabilă. Și poate 
face același lucru și pentru tine”. 

Dane Ortlund, vicepreședinte și editor, Crossway 
 
„Există puțini oameni care înțeleg dinamica relației de căsnicie așa cum o 
face Dave Harvey. După 47 de ani de căsnicie, încă învăț lecțiile pe care 
Dave le prezintă în această carte. În cazul în care te întrebi dacă această 
carte este ușor de citit, răspunsul este negativ, dar nu pentru că nu ar fi 
bine scrisă. Ea nu este ușor de citit pentru că ne provoacă în modalități 
pe care an prefera adesea să le ignorăm sau să le respingem. Ideile pro-
funde ale lui Dave sunt biblice, practice și pătrund în esența a ceea ce 
suntem noi. Îl îndemn pe oricare cititor căruia îi pasă de sănătatea căsni-
ciei lui (și cui nu-i pasă?) să sape adânc în această carte specială”. 

Sam Storms, păstor la Bridgeway Church, Oklahoma City, OK 
 
„Dacă vreți o imagine a căsniciei, nu vă duceți la aquapark. Ați putea 
privi toate acele bărci plutind pe râu și să fiți ghidați greșit. Căsnicia este 
mai degrabă ca un maraton. Cursa este lungă, lucrarea este grea, iar cu-
plul căsătorit pare mai degrabă deformat. Nu este de mirare că mulți re-
nunță. Dar Dave Harvey dorește ca, în cazul vostru, căsnicia să dureze și 
să înflorească. Eu încă spun Da este mai mult decât un manual; este me-
dicament pentru călătorie. Oricare ar fi lucrurile către care v-ați ațintit 
privirile în căsnicie – planuri extraordinare sau visuri zdrobite, o farfurie 
plină sau un cuib gol, comunicare ușoară sau conflicte fără sfârșit – aceste 
momente fie vor defini, fie vor deraia cursa voastră. Dumnezeu dorește 
să vă ajute să alergați mai repede și mai departe decât ați fi putut ajunge 



vreodată de unii singuri. Deschideți această carte, și priviți-L cum lu-
crează”. 

Matt Smethurst, editor executiv la The Gospel Coalition                        
și autor al cărților Before You Open Your Bible:                                          

Nine Heart Postures for Approaching God’s Word și                                  
1–2 Thessalonians: A 12-Week Study 

 
„Eu îmi doresc o căsnicie de durată, împlinitoare, care să fie construită 
pe termen lung. Suferința va veni. Păcatul va strica lucrurile. Satana ne 
va submina. Copiii vor pleca. Relația intimă se va schimba. Prietenia cu 
alții se va ofili. Învinovățirea și luptele vor ieși la suprafață. Eu vreau ca 
relația mea de căsnicie nu doar să supraviețuiască într-o lume decăzută, 
ci să progreseze. Dave Harvey ne slujește printr-o altă carte bună despre 
căsnicie, una care Îl onorează pe Hristos. Citește această carte împreună 
cu soțul sau soția ta!” 

Deepak Reju, păstor responsabil cu lucrarea cu familiile și                             
consilierea biblică, Capitol Hill Baptist Church, Washington, DC; au-

torul cărților She’s Got the Wrong Guy și                                                           
The Pastor and Counseling 

 
„Oportunitățile de a experimenta harul se adună de-a lungul anilor unei 
căsnicii credincioase, atunci când ne gândim că gestul păcătoșilor de a 
spune ‚Da’ este un angajament continuu de a trăi experiența unui singur 
trup. Din acest motiv, sunt incredibil de recunoscător pentru cartea Eu 
încă spun Da. Pagină după pagină, Dave Harvey ne oferă adevăruri bi-
blice și înțelepciune pastorală pentru complexitățile crescânde și pentru 
teritoriile necunoscute ale cuplurilor care îmbătrânesc împreună”. 

Jared C. Wilson, profesor asistent cu lucrarea pastorală la                
Spurgeon College și autorul cărții The Imperfect Disciple 

 
„Am fost deopotrivă surprins și încântat de umorul, onestitatea și înțe-
lepciunea profundă pe care Dave Harvey le aduce în discuție când arată 
ce înseamnă să înflorești într-o căsnicie care a trecut de perioada timpurie 
a entuziasmului. Această carte este plină de adevăruri profunde, îmbi-
bată de Evanghelie, adevăruri care pătrund până în miezul provocărilor 
noastre, ne dau speranțe și ne oferă strategii practice, concrete, așa încât 



 

căsniciile noastre să devină tot ceea ce Dumnezeu dorește. Abia aștept să 
pun această carte în mâinile celor pe care îi slujesc și îi iubesc. Vorbind în 
termeni simpli, aceasta este cea mai bună carte pe tema căsniciei creștine 
pe care am citit-o vreodată”. 

Pete Greasley, păstor senior, Christchurch, Newport, UK 
 
„Îl laud pe Dumnezeu pentru această carte incredibil de utilă, în care 
Dave Harvey vorbește despre esența căsniciilor modelate de-a lungul ani-
lor, prin momente definitorii. Citind această carte, am fost încurajat și 
provocat să îmi văd sufletul, căsnicia, soția și experiența noastră comună 
în felul în care Dumnezeu le vede, și să celebrez influența deosebită pe 
care Isus o are în toate acestea. Indiferent unde te afli în călătoria ta prin 
căsnicie și ce experiențe ai avut sau nu, Eu încă spun Da îți va fi de mare 
ajutor în viață și în căsnicie”. 

Jamin Stinziano, păstor principal, Summit Church 
 
„Atunci când am stat în fața altarului alături de soțul meu, în urmă cu 
aproape 20 de ani, habar n-aveam ce ne aștepta în căsnicia noastră. Chiar 
dacă încă mă imaginez acea tânără mireasă, adevărul este că anii ne-au 
schimbat. Suntem oameni diferiți, care se confruntă cu provocări unice 
în fiecare perioadă nouă a vieții. Iată de ce sunt recunoscătoare pentru că 
există o carte ca aceasta. Pe paginile ei, Dave Harvey ne oferă sfaturi și o 
perspectivă corectă asupra căsniciilor ca a mea, care parcurg al doilea tur 
al vieții. Dar mai presus de orice, Harvey ne cheamă să alergăm cursa căs-
niciei bazându-ne pe exact același lucruri care ne-au adus alături la înce-
put: harul și bunătatea lui Dumnezeu”. 
Hannah Anderson, autoarea cărților Humble Roots și All That’s Good   
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Pentru nepoții mei,                                                                                                     
Ava, Juliette, Weston, Giovanni,                                                                         

și evident, prin harul lui Dumnezeu, pentru ceilalți –                                 
încă nenăscuți și cunoscuți doar lui Dumnezeu. 

Această carte este scrisă cu rugăciunea ca voi toți                                         
să fiți captivați de Isus și să trăiți harul copleșitor,                                                

luminos și transformator al unei căsnicii de o viață.   
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CAPITOLUL 1 

........ 

CĂLĂTORIA VOASTRĂ PRIN 
MOMENTE DEFINITORII 

Căsnicia nu este un lucru inventat de oameni. Noi 
știm că Dumnezeu este Autorul ei și că ea este ceva 
serios datorită Numelui Lui. Scriptura ne învață 
că ea este un legământ sfânt, așa că vorbește despre 
ea ca despre un lucru divin. - John Calvin1 

 

Cărțile sunt lucruri deosebite. Ca păstor, am un birou 
plin de cărți. Pe unele le-am citit. De fapt, am citit suficient 
cât să știu că există mai multe cărți bune decât aș avea timp 
să le pot citi. Acest gând poate să te tulbure. 

Întrucât această carte explorează tema neobișnuită a 
„momentelor definitorii” din căsnicie, trebuie să știi dacă pa-
ginile ei au legătură cu realitatea vieții tale de aici și acum. 

O carte bună venită la timpul potrivit este un însoțitor 
înțelept. Este ca un șerpaș pentru minte, ghidându-te în sus 
pe munții care duc către maturitate – spre locul unde Dum-
nezeu te cheamă să mergi. Cărțile bune aduc adesea cu ele 

 
1 Citat în John Witte Jr. and Robert M. Kingdon, Courtship, Engagement, and Marriage 
(Grand Rapids: Eerdmans, 2005), p. 484. 
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instrumente de care noi nici nu știm că avem nevoie. Dar ele 
sunt acolo, în text, gata să le folosim la momentul potrivit. 

O carte rea – sau una citită altcândva decât la momentul 
potrivit – poate fi o pierdere de timp. Impactul ei nu trece ni-
ciodată peste prăpastia dintre cuvintele autorului și inima ta.  

Având aceste lucruri în minte, dă-mi voie să te ajut să 
te decizi dacă această carte merită investiția ta de timp din 
această perioadă. 

Pentru a face aceasta, vreau să-ți spun o poveste. În 
urmă cu aproape 10 ani, am publicat o carte intitulată Când 
păcătoșii spun Da. În acea carte am explorat căsnicia ca uni-
unea dintre doi oameni care se înfățișează înaintea bisericii 
trăgând după ei niște geamantane. Soții și soțiile proaspăt că-
sătoriți aduc cu ei bagajul vieților lor de până în acel moment 
și trag după ei toate acele lucruri care i-au modelat făcându-i 
cine sunt, aducând cu ei toate lucrurile care afectează ceea ce 
ei își doresc de la căsnicie. Dar asta nu este totul. Laolaltă cu 
visurile, speranțele și istoria familiilor lor se găsește bine îm-
pachetat și păcatul lor. 

Imaginează-ți că treci prin punctul de control al unui 
aeroport având la tine suficiente arme cât să stârnești o mică 
revoluție. Apoi imaginează-ți cum serviciul de securitate îți 
face semn cu mâna, permițându-ți să ocolești punctul de in-
specție. Destul de improbabil, nu-i așa? Totuși, bagajul pă-
catelor noastre este rareori deschis și inspectat înainte de a ne 



CAPITOLUL 1  19 

 

căsători. Drept rezultat, luna de miere și primii ani pot să 
adauge mult la greutatea pe care o purtăm cu noi. La scurt 
timp, geamantanele noastre se deschid brusc, iar din bagaje 
se varsă împrejurul nostru toate aceste lucruri. 

Când eu și Kimm ne-am căsătorit, îmi amintesc că 
eram zdrobit de felul în care mă purtam și de conflictele prin 
care treceam. Îmi aduc aminte că gândeam în felul următor: 
„Ce se întâmplă aici? Sunt oare posedat? Sau stai așa… este ea 
posedată? O, Doamne, este căsnicia noastră blestemată? 
Adică, dacă este căsnicia un lucru atât de bun, de ce mi se 
pare că ne facem să ne simțim atât de rău?” 

De-a lungul timpului, am descoperit că a spune „Da” 
este o experiență definitorie. Atunci când ne căsătorim, des-
chidem bagajele vieților noastre. Iar când acest lucru se pe-
trece, păcatul din interior poate îmbâcsi atmosfera și ne 
poate contamina relația.  

Dacă ignorăm realitatea și puterea păcatului, negăm 
chiar motivul pentru care Isus a trăit, a murit și a înviat în a 
treia zi. Așa că am scris cartea Când păcătoșii spun Da 
(CPSD), ca să ajut cuplurile – cele logodite, proaspăt căsăto-
riții și pe cele în criză – să înțeleagă că, atunci când păcatul 
devine amar, Hristos devine dulce.2 Iar căsnicia devine și ea 
destul de dulce. 

 
2 Cf. Thomas Watson, The Doctrine of Repentance, Useful for These Times, Vintage Puritan 
Series (1668; repr., Louisville: GLH Publishing, 2016), eBook, loc. 466 of 1421. 
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DUPĂ CÂND PĂCĂTOȘII SPUN „DA” 

La 10 ani după ce a fost publicată cartea CPSD, eu și 
Kimm am sărbătorit a 35-a aniversare a căsătoriei noastre. 
Acel moment m-a determinat să mă gândesc la răspunsurile 
pe care le-am primit de la cititori despre acea primă carte. 
Unii dintre ei vorbeau despre anumite capitole conside-
rându-le momente importante pentru felul în care ei au în-
țeles căsnicia. Dar cel mai adesea, audiența mea a fost for-
mată din cititori aflați înaintea căsătoriei, proaspăt căsătoriți 
ori cupluri care treceau prin anumite crize, pentru că nu pu-
seseră niciodată fundamentele corecte în căsniciile lor. 

De aceea, am început să gândesc astfel: Ce momente 
definitorii experimentează cei căsătoriți pe măsură ce căsni-
ciile lor cresc și ei înaintează în vârstă? Care sunt momentele 
unice de tulburări și transformări care ne vizitează pe măsura 
maturizării căsniciilor noastre – pe măsură ce navigăm prin 
realitatea provocărilor financiare și de la serviciu, când încer-
căm să ne ținem capetele deasupra apei în perioadele când 
avem copiii cu noi, când creștem adolescenți sau când copiii 
se apropie de perioada lor adultă, când cuibul nostru se go-
lește, când trecem prin suferință, când avansăm în vârstă sau 
ne pregătim pentru momentele finale de rămas bun? 

Care sunt momentele ce definesc o căsnicie durabilă? 
Pe măsură ce am reflectat mai mult la acest lucru, am simțit 
tot mai mult o povară grea să mă întorc la voi prin cartea de 
față, cu o perspectivă proaspătă, dar testată în timp asupra 
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felului în care nevoile, dorințele, păcatul și aplicațiile Evan-
gheliei se schimbă pe măsură ce cuplurile trec dincolo de pri-
mii ani de căsnicie. 

În primul rând, am învățat că, atunci când spunem 
„da”, scoatem la iveală ceva mai mult decât păcatul nostru. 
Da, bagajul păcatelor noastre a făcut necesar ca Dumnezeu 
să Se întrupeze și să Își verse sângele prețios ca singurul reme-
diu. Dar bagajul pe care îl aducem în căsniciile noastre con-
ține mai mult decât păcatul nostru. 

Vezi tu, atuul primei mele cărți a fost deopotrivă 
punctul ei slab. M-am descurcat bine în dorința mea de a 
ajuta cuplurile tinere să despacheteze bagajul nemărturisit al 
păcatelor lor. Totuși, păcătoșenia noastră, chiar dacă rămâne 
centrală în discuție, nu este singurul lucru care afectează uni-
unea maritală dintre soț și soție. Pe măsură ce eu și Kim am 
adunat mai multe celebrări aniversare ale căsătoriei noastre, 
am început să vedem aceste influențe suplimentare - factori 
care nu pot fi atribuiți de îndată inimilor noastre păcătoase. 

Iată un exemplu. 

Pentru mine, exprimarea emoției nu a fost niciodată 
un lucru ușor. Nu vorbesc aici despre acele lucruri tipice băr-
baților, chiar dacă este adevărat că unii bărbați mai degrabă 
ar putea fi târâți goi peste niște cioburi de sticlă decât să lase 
să se vadă că sunt slabi sau emoționali. Ba chiar absența emo-
ției este mult mai rea în cazul meu. Este ceva mai visceral, mai 
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esențial. Dintr-un motiv anume, eu mă lupt să accesez și să 
îmi definesc sentimentele în timp ce, instinctiv, îmi astup 
pornirile emoționale. Când am intrat în căsnicie, credeam că 
înfrânarea emoțiilor mele era un lucru bun și că exprimarea 
lor era ceva rău. 

Doamnelor, v-ar plăcea să vă căsătoriți cu un bărbat de 
acest fel? 

De unde a izvorât înfrânarea emoțiilor mele? A fost 
oare o manevră a inimii mele active, păcătoase, pe care am 
dezvoltat-o ca să evit să mă pocăiesc de egoism? Poate. Dar 
presupunerea că înfrânarea și evitarea emoțiilor ar fi fost re-
zultatul păcatului meu n-a constituit ceva evident pentru 
mine. Am fost nevoit să intru în contact cu o parte din mine 
care părea codificat genetic în constituția mea. Am explorat 
și mărturisit problemele mele de autocontrol, dar sentimen-
tele mele au rămas ascunse, plutind dincolo de o perdea 
groasă de ceață.  

Cum ar fi putut Kimm să se simtă prețuită dacă lu-
mina nu străpunge întunericul meu emoțional? Dacă reacția 
mea viscerală față de manifestări emoționale nu era doar un 
rezultat al păcatului și încăpățânării, ce altceva putea fi ca-
uza? Gândurile mele au trecut de la inima mea la căminul co-
pilăriei mele. 

S-A MĂRITAT CU UN HARVEY 

Tata a fost oțelar, la fel ca bunicul. El a fost și veteran 
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în războiul din Coreea, și a crescut într-o casă unde n-a apu-
cat să-și cunoască tatăl natural. Dacă ar fi existat o scară de la 
1 la 10 pentru măsurarea manifestărilor emoționale, tata s-ar 
fi încadrat undeva în jurul indicatorului „nu simt niciun 
puls”. Poate că l-am văzut plângând o singură dată – în ziua 
când Franco Harris a înșfăcat o minge de fotbal și i-a propul-
sat pe cei de la Steelers în victoria lor împotriva celor de la 
Raiders și a obținut astfel un loc de calificare în campionatul 
de fotbal american din 1972. Eu cred și acum că minunea 
adevărată din „recepția imaculată” a constituit felul în care 
ea a zdrobit dramul de emoții acumulate în oțelarii din toată 
regiunea Pittsburgh. 

Tribul mamei mele a venit din Scoția, și cred că ei 
aveau genele muncitorilor disciplinați mai degrabă decât pe 
cele ale consumatorilor joviali de bere. Unele dintre primele 
mele amintiri cu mama includ stiva de cartonașe de 5 x 8 cm 
pline cu listele de responsabilități pentru copii. Am învățat 
să citesc de pe acele cartonașe. Până la 8 ani, știam cum să așez 
o masă, cum să șterg praful de pe tablouri și cum să vopsesc 
plintele așa încât să nu pătez covorul.  

Nu eram dintre oamenii sentimentali. Noi eram cei cu 
acțiunea. De aceea, am fost modelat după ADN-ul Harvey. 

Sunt convins că părinții m-au iubit în felul lor, dar dra-
gostea lor nu era exprimată printr-un vocabular emoțional. 
Nici nu pot să descriu recunoștința mea față de ei pentru că 
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am crescut într-o familie stabilă, cu doi părinți, unde mama 
și tata au fost modele de străduință, de trai smerit, de deter-
minare și de căsnicie dedicată. Totuși, ca toate familiile, am 
avut și disfuncțiile noastre. 

Ale noastre se învârteau în acest domeniu al emoțiilor. 
Am trăit relativ inconștienți de lumea noastră interioară, de 
felul în care trecutul ne afecta prezentul sau în care circum-
stanțele noastre prezente ne afectau. Nimeni nu se aventura 
adânc în sentimentele altora. Mai mult, nici nu vedeam ne-
voia de a face asta! În casa noastră, dragostea era exprimată 
prin a face, nu prin cine știe ce concept înflorit de „a fi”. 
Acest lucru a ajuns să modeleze felul în care eu înțelegeam 
personalitatea sănătoasă a unui tânăr bărbat. Pentru mine, 
definiția acestei sănătăți nu includea identificarea și discuta-
rea emoțiilor. 

Încă îmi amintesc de ziua nunții mele, când așteptam 
începutul ceremoniei la subsolul bisericii, împreună cu fra-
tele meu Wayne. În timp ce stăteam acolo tăcuți, holbându-
ne unul la altul, o mulțime de emoții au răbufnit dintr-o dată 
în creierul meu, asemenea unei turme de vaci nebune. Poate 
că te șochează, dar am izbucnit instantaneu într-un plâns in-
controlabil... pentru aproape 15 secunde. Aceasta a fost una 
dintre cele mai uluitoare scene din viața mea, fiind atât de 
diferită de felul meu de a fi.  

După ce am terminat, Wayne s-a uitat la mine și mi-a 
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spus: „Ce-a fost asta?” 

M-am holbat și eu la el, cu totul tulburat. „Ca să fiu 
cinstit”, m-am bâlbâit eu, recăpătându-mi sobrietatea, „ha-
bar n-am”. 

Dar nu eram cu totul onest. Undeva, în mintea mea, 
am suspectat că pornirea respectivă avea de-a face cu nunta 
din acea zi. (Chiar așa, Dave, asta crezi?) 

Am rămas până azi foarte recunoscător pentru avanta-
jele unor astfel de părinți și pentru felul în care m-au crescut. 
Dar știu acum că deconectarea mea de emoții este o slăbi-
ciune în viața mea și un aspect deficitar în căsnicia mea. Și 
când mă uit peste trecutul meu, mă simt nevoit să recunosc 
onest că felul în care am crescut în familie a avut o influență 
modelatoare puternică asupra modului în care tratez emoțiile 
în propria căsnicie. Nu îi învinovățesc pe părinții mei și nu 
simt că aș fi fost privat de ceva. Sunt sigur că ei au fost crescuți 
într-un climat și mai restrictiv emoțional. În fapt, sunt destul 
de sigur că familia noastră a fost un fel de festival nonconfor-
mist prin comparație cu felul în care ei au fost crescuți. 

De aceea, ideea nu este să culpabilizez pe cineva pentru 
absența emoțiilor în viața mea. Mai degrabă vreau să te ajut 
să identifici factori profunzi care îți modelează căsnicia – in-
fluențe despre care nu se poate spune cu ușurință că ar fi le-
gate de dorințe păcătoase. Noi ne lovim adesea de slăbiciuni 
sau diferențe de personalitate în căsnicie, și încercăm imediat 
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să le judecăm moral. Asociem imediat motivații și punem un 
semn de egalitate între păcat și acțiunile și omisiunile celui-
lalt. Dar pentru cultivarea unei căsnicii durabile este nevoie 
să recunoaștem că imperfecțiunile noastre sunt cauzate de 
lucruri dincolo de păcat. În cazul meu, ele includ o familie 
înfrânată emoțional, care și-a lăsat o amprentă mare asupra 
felului în care eu am experimentat și mi-am exprimat senti-
mentele. 

PRIN MOMENTELE DEFINITORII ALE VIEȚII 

Pentru a prospera pe termen lucru în căsnicie, trebuie 
să îngrijim de celălalt ca de o persoană întreagă. Asta în-
seamnă să vedem cum vestea bună a lui Dumnezeu tratează 
nu doar păcatele celuilalt, ci și suferințele, slăbiciunile, istoria 
de familie, visurile spulberate, limitările fizice și schimbările 
în apetitul sexual. Căsniciile durabile au nevoie de mai mult 
decât de aranjarea bagajelor. Ele au nevoie să știe cum pot fi 
ajutate de Isus ca să navigheze prin aspectele complexe ale 
unei vieți în care îmbătrânim împreună. 

De-a lungul anilor, eu și Kimm am trecut prin anumite 
momente definitorii pentru căsnicia noastră, momente când 
pur și simplu n-am știut ce să facem. Acele experiențe au de-
terminat adesea progresul nostru și uneori, ca să fiu cinstit, au 
marcat perioade în care am stagnat. Am învățat că este ușor să 
te îndrăgostești, dar că mai greu este să rămâi îndrăgostit. Eu 
și Kimm am privit adesea înapoi și am zis: Of-of, ce bine ar fi 
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fost dacă am fi știut acel lucru mai demult! 

Scriu această carte ca să vă vorbesc despre unele dintre 
acele momente definitorii – experiențe, evenimente și decizii 
care vă schimbă viețile și determină (și uneori alterează) în-
treaga voastră direcție. Citatul de la începutul acestui prim 
capitol ne reamintește de adevărul că această minunăție, căs-
nicia, este rânduită de Dumnezeu. Totuși, momentele defi-
nitorii de pe parcursul căsniciei sunt rânduite și ele de Dum-
nezeu; fiecare este o experiență sau un sezon al vieții când 
Dumnezeu 

• ne aduce înaintea unui adevăr, 

• ne cere să plătim un preț, 

• ne oferă o oportunitate de a-L înălța pe Hristos, 

• ne crește sufletul, 

• determină destinația noastră. 

În titlul fiecăruia din restul capitolelor din această carte 
am inserat o afirmație legată de un moment definitoriu. Unele 
dintre aceste afirmații – cum ar fi „Izvorul problemelor trece 
dincolo de păcat”, „Relațiile sexuale se schimbă odată cu vâr-
sta” sau „Când harul învinge momentele pe care le-ai irosit” – 
ar putea să te ia prin surprindere. Dar fiecare dintre ele mar-
chează un moment sau o perioadă care este crucială sau defi-
nitorie pentru căsnicie – moment care, în ultimă instanță, dă 
glas temerilor, frustrărilor și disperării noastre. Fiecare dintre 
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aceste momente devine o invitație de la Dumnezeu de a tran-
sforma miezul ființei noastre și de a adânci intimitatea și 
apropierea dintre noi în căsnicie.  

Da, majoritatea vieții este alcătuită din zile relativ obiș-
nuite, care nu sunt deranjate de momente de însemnătate 
mare. Nu suntem super-eroi, spioni sau staruri din sport care 
au un moment de strălucire și acesta îi ridică deasupra rutinei 
vieții. Nu există medalii de aur pentru ceea ce facem. Zilele 
noastre sunt ocupate cu drumurile cu mașina, slujbe, cariere 
și colonoscopii.  

În lumea noastră, momentele par destul de banale. 
Creșterea are loc prin aplicarea adevărului în practică de-a 
lungul timpului; ea are loc prin ascultarea îndelungă, pas cu 
pas. Dar nevoia anduranței obișnuite nu elimină realitatea 
momentelor definitorii. Dumnezeu vine cu astfel de mo-
mente în viața fiecărui cuplu. Ele devin uși către noi profun-
zimi sau macazuri care ne redirecționează căile.  

Unele dintre aceste invitații vor fi evidente; altele vor 
fi pur și simplu uluitoare. Dar un lucru rămâne sigur. Felul 
în care răspundem la aceste momente din căsnicie determină 
dacă ne împiedicăm pe cale și o luăm pe drumuri separate, 
sau mergem împreună înainte, către maturitate. Așa cum ob-
serva Charles Spurgeon cu seriozitate, „eșecul într-un mo-
ment critic poate să păteze tot sfârșitul unei vieți”.3 

 
3 Iain H. Murray, The Forgotten Spurgeon (Carlisle, PA: Banner of Truth, 2009), 161. 
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Sper că începi să crezi că această carte poate fi impor-
tantă sau chiar esențială pentru tine. Am scris-o pentru că nu 
vreau să ratezi aceste momente cruciale. 

ÎNAPOI LA TINE 

Dacă citești această carte cu nădejdea de a călători pe 
un drum lung în căsnicia ta, atunci te invit la o călătorie. 
Dacă ai citit Când păcătoșii spun „Da”, privește la această 
carte ca la o verificare după zece ani. 

Nu sunt deloc un expert și nici nu m-am căsătorit cu 
cineva care să fie astfel. Dar sunt soț și păstor, cu trei decenii 
și jumătate de călătorie în ambele roluri. Mai important este 
că eu cred că poți descoperi în aceste pagini că suntem destul 
de asemănători – mai mult decât îți poți imagina. 

Poate că, în căsnicia ta, lucrurile au ajuns pur și simplu 
să funcționeze, ca într-o mică firmă aflată în slujba adoles-
cenților, a ocupațiilor sau a obiectivelor de pensionare. Poate 
că treci printr-o plină criză în căsnicie, luptându-te să rămâi 
la jurămintele făcute. Sau poate că te maturizezi recunoscă-
tor, trecând de la un sezon al vieții la altul. Oricare ar fi situ-
ația ta, vreau să îți ofer o perspectivă nouă și testată în timp 
asupra felului în care Dumnezeu poate folosi aceste mo-
mente definitorii pentru a face căsnicia ta mai rezistentă, mai 
robustă și cu totul mai durabilă. 

Vreau cu adevărat să îți scriu despre ceea ce eu și Kimm 
am învățat, și vreau să vezi cum Isus face diferența în fiecare 
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decadă. El ne întâmpină în fiecare moment definitoriu al căs-
niciei. Dacă ți se pare că acest lucru te-ar ajuta, atunci cred că 
merită să îți investești timpul citind această carte. 

 



 

31 

CAPITOLUL 2 

........ 

MOMENTUL DEFINITORIU NR. 1:            
CÂND DESCOPERI CĂ IZVORUL 

PROBLEMELOR TRECE           
DINCOLO DE PĂCAT 

 

Eu tânjesc mereu după simplitate. Dă-mi câțiva pași 
simpli pe care să îi urmez sau o cale mai ușoară de a face ceva, 
și mă trimiți în țara fericirii. Biblioteca locală are acum un 
sistem prin care cărțile împrumutate se scanează automat. 
Pur și simplu iei o carte din raft, o fluturi în fața unui ghișeu 
și pleci. Îmi place treaba asta. Este ca un joc de copil. În isto-
ria lumii, alfabetizarea n-a fost niciodată atât de simplă. 

Pe de altă parte, urăsc complexitatea. Ea este ca un hoț 
al timpului, care îmi fură ceasurile pe care le-aș putea petrece 
bucurându-mă de simplitate. Mi-am cumpărat un televizor, 
dar are trei telecomenzi, și fiecare telecomandă are aproape 
100 de butoane. Doar să mă apropii de acele telecomenzi, și 
mă apucă o frică de moarte. Viața este suficient de complexă, 
așa că nu vreau să fiu nevoit să sun la firma producătoare de 
fiecare dacă când vreau să schimb canalul TV. Ar trebui să 
fie mai simplu să îmi irosesc timpul. 
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Cu câtva timp în urmă, am auzit vorbindu-se despre 
un principiu de logică denumit lama lui Occam. Este vorba 
despre acel principiu pe care îl folosești în rezolvarea proble-
melor și care spune că, atunci când ai de-a face cu explicații 
contradictorii la o anumită problemă, explicația cu cele mai 
puține ipoteze este cel mai adesea cea corectă. Când toate lu-
crurile par egale, cea mai simplă opțiune este de obicei cea 
corectă. Cel puțin în majoritatea situațiilor. 

Așa este și în cazul căsniciei. Problema cea mai mare 
din căsnicia mea – și este cea mai simplă modalitate de a o 
explica – este păcatul meu. Dumnezeu a conceput relația de 
căsnicie așa încât ea să fie parte din procesul prin care El ne 
schimbă viețile. Scopul Său magnific este să facă soți și soții 
mai asemănători lui Isus. Dar, pentru ca noi să devenim mai 
asemenea lui Hristos, trebuie să recunoaștem adevărul că 
suntem păcătoși.  

Este adevărat că, în Hristos, noi am fost iertați com-
plet, dar încă ne luptăm pe acest drum, tânjind să ne preo-
cupăm mai mult cu noi înșine și mai puțin cu Dumnezeu. 
Dacă nu ne însușim această idee biblică transformatoare, 
nu înțelegem cu adevărat ce anume face ca Evanghelia să fie 
o veste atât de bună. Dacă nu vedem păcatele noastre în tot 
caracterul lor dezgustător, nu avem niciun context pentru 
ceea ce Hristos a realizat atunci când a murit în locul nos-
tru. „Evanghelia capătă sens”, spune Jerry Bridges, „numai 
în măsura în care conștientizăm și recunoaștem că suntem 
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încă păcătoși”.1 Dacă nu vedem dorințele noastre răzvrătite, 
putem uita că avem nevoie zilnic de har și îndurare. Deși sun-
tem făpturi noi în Hristos, noi păcătuim în fiecare zi în gând, 
cuvânt și faptă – și probabil, mai important, în motivații. 
Căsnicia începe cu doi păcătoși care spun „Da”. 

IZVORUL PROBLEMELOR ESTE MAI                                   
CUPRINZĂTOR DECÂT PĂCATUL 

A spune că păcatul este cea mai mare problemă pe care 
o avem nu înseamnă că păcatul este singura noastră pro-
blemă. Căsnicia este un lucru complex, mai ales atunci când 
adăugăm un credit ipotecar, adolescenți, socri și, evident, 
orice fel de pisică. Acesta este contextul în care tânjirile noas-
tre după simplificare pot să ne abată uneori de pe cale. Unele 
cupluri își îndreaptă problemele către soluții simplificate — 
categorizează reciproc comportamentele ca fiind ori păcat, 
ori neprihănire. Unii dintre noi punem imediat eticheta de 
„păcat” pe acea parte a fiecărei probleme care ne irită. Există 
în noi o tendință omenească de a face asta, și sigur că ea nu 
este unică generației noastre. Ucenicii lui Hristos au venit 
cândva la El să Îi povestească despre un eveniment groaznic 
care se petrecuse. Pilat amestecase sângele anumitor galileeni 
cu jertfele de la Templu. Isus a blocat impulsul acestora de a 
suprasimplifica tragedia: „Credeți voi”, le-a răspuns Isus, „că 
acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni, 

 
1 Jerry Bridges, The Discipline of Grace (Colorado Springs: NavPress, 2006), p. 22. 
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pentru că au pățit astfel?” (Luca 13:2). 

Aceasta era versiunea ucenicilor pentru același di-
agnostic pe care îl folosim în căsnicie: „Suferi pentru că ai 
păcătuit”. Printr-un fel de reflex, feliem rapid comporta-
mentul nostru – sau al celuilalt — în categorii rapide de bine 
și rău, corect și greșit, fără a conștientiza că, în graba noastră 
de a da un verdict, subminăm un lucru vital. 

În felul acesta, personalitatea celuilalt este expusă ris-
curilor. Noi ratăm să îl vedem pe celălalt ca o ființă întreagă 
– o persoană plină de păcat și har, de slăbiciune și putere; o 
persoană cu un trup omenesc slab și frumos, care îmbracă un 
suflet veșnic. Cu o perspectivă superficială și simplificată 
asupra personalității și a moralității, pocăința – și pocăința 
rapidă, dacă este să fim cinstiți – este răspunsul imediat și ne-
cesar pentru orice lucru care ne deranjează. Dar această abor-
dare nu funcționează, pentru că sursa problemelor omului 
este mai complicată decât pur și simplu inima lui coruptă. 

Într-o căsnicie, simplificarea în grabă poate să stagneze 
creșterea noastră chiar dacă poate crea iluzia progresului. 
Acest lucru i s-a întâmplat și lui Sully. Sully și Clare fuseseră 
căsătoriți deja de 20 de ani fericiți. Slujba lui, chiar dacă îi adu-
cea multe satisfacții, implica trudă și timp mult petrecut la lo-
cul de muncă. Cei trei adolescenți ai lor treceau prin perioada 
de început în umblarea lor cu Hristos, când alunecările înapoi 
erau resimțite mai lungi decât pașii mici făcuți înainte. 
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Într-o zi, când Sully mergea cu mașina pe autostradă, 
inima lui a început să o ia razna. Subtilă la început, totuși 
senzația s-a transformat rapid într-o conștientizare a unei 
inimi care îi bubuia în piept. S-a instalat imediat o durere de 
cap puternică, aducând cu ea momente de dezorientare. Un 
membru entuziast în clubul de gimnastică CrossFit, Sully nu 
trecuse niciodată prin așa ceva. Când inima a început să îi 
bate tare, el s-a imaginat lovind cu mașina de parapetul au-
tostrăzii. El știa că acesta nu era un răspuns rațional, dar era 
unul care ar fi întrerupt în mod cert această situație neaștep-
tată din trupul lui. Sully a bănuit că avea un atac de cord și a 
sunat-o imediat pe Clara, care l-a sfătuit înțelepciune să își 
abandoneze orice alte planuri și să se ducă de îndată la spital. 

Când Sully a ajuns la urgențe, simptomele dispăruseră 
în mare măsură. După câteva teste, doctorul de la urgențe l-
a trimis acasă cu o trimitere către medicul de familie. Sully a 
presupus că totul fusese doar un virus sălbatic care își anun-
țase prezența înainte de a-l vizita, dar, în decurs de câteva zile, 
el a avut parte de alte două episoade asemănătoare. Ultimul 
i-a dat un sentiment copleșitor al morții, care l-a țintuit la pat 
pentru tot restul zilei. Pentru Sully, toată această situație pă-
rea fără sens. 

În această seară, Sully și Clara s-au așezat pentru a 
vorbi despre ce se petrecea. Odată ce Clara a aflat mai multe 
despre simptomele lui, ea a analizat anxietatea prelungită a 
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lui Sully. Deși l-a ascultat cu atenție, Clara a conchis că izvo-
rul problemei era păcatul necredinței. În fapt, cu cât vorbeau 
ei mai mult, cu atât mai convinsă devenea ea de acest lucru. 
Dacă Sully spunea că își dorea să fie eliberat de apăsarea tot 
mai mare a anxietății, concluzia ei era că el trebuia să se pocă-
iască. Clara i-a sugerat să memoreze anumite pasaje ale Scrip-
turii, pentru ca anxietatea să nu îl atace din nou. Apoi au în-
cheiat timpul lor de discuție rugându-se împreună. 

Există multe lucruri lăudabile în căsnicia lui Sully și 
Clara. Sully suferea, așa că s-a îndreptat imediat către soția 
lui. Îngrijorată de posibilitatea unui atac de cord, Clara l-a 
îndemnat să meargă imediat la spital. De asemenea, ea a as-
cultat cu atenție relatarea experienței soțului ei și l-a îndrep-
tat către Cuvântul lui Dumnezeu. Ei s-au rugat împreună, 
crezând că Dumnezeu era nădejdea și eliberarea lor finală. 

Sully și Clara au abordat problema asemenea unei 
echipe solide, mergând înainte împreună, depinzând unul de 
celălalt și susținând orice fel de sacrificiu ar fi fost necesar 
pentru a-l vedea pe Sully refăcut. 

Ar putea exista vreo problemă aici? 

Da, dar nu este o problemă de afecțiune sau intenție. 
Este o problemă de deosebire a sursei situației. Pentru Clara, 
faptul că Sully a menționat anxietatea a condus la un di-
agnostic reflexiv în loc să ducă la un proces de descoperire a 
cauzei. Ea pur și simplu considera că nu există o altă cauză 
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pentru acel fel de atacuri de panică care nu sunt legate de cir-
cumstanțe și care să ceară mai degrabă îngrijire medicală. 
Pentru ea, Biblia simplifică întotdeauna lucrurile complexe. 
Panica a scos la iveală anxietatea, iar în miezul anxietății este 
păcatul – și cu asta basta. Clara știa că Biblia vorbește direct 
despre felul în care trebuie tratat păcatul anxietății. Și întru-
cât problema este păcatul, soluția trebuie să fie pocăința. 

Clara este o soție bună, care își iubește soțul. De ase-
menea, ea este acel fel de creștin care dovedește credincioșie 
biblică. Ea crede că Biblia are impact în viața reală, și este con-
vinsă că vestea bună a lui Dumnezeu poate să aducă schim-
bare din interior. Cu toate acestea, fără să își dea seama, Clara 
a adoptat o gândire care afectează multe cupluri aflate pe 
drumul către maturizare – una în cadrul căreia calea de ieșire 
din probleme are întotdeauna de-a face cu păcatul personal. 

Mă doare să recunosc acest lucru, dar și eu am procedat 
la fel. Noi toți punem eticheta păcatului peste suferința celui-
lalt. Când ucenicii L-au întrebat pe Isus, „Învățătorule, cine a 
păcătuit: omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb?” (Ioan 
9:2), în fapt, ei ne-au reprezentat acolo pe noi toți. 

DINCOLO DE ESENȚA CĂSNICIILOR                                 
CARE SE MATURIZEAZĂ 

Era o după amiază obișnuită, în decursul unei întâlniri 
care avea să ocupe o zi întreagă. Nu am să înțeleg niciodată 
de ce le place unora să stea toată dimineața în jurul unei mese 
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și de ce acest lucru ar putea fi atractiv, dar când a venit prân-
zul, l-am atacat de parcă eram la o vânătoare după o pradă 
deosebită. Prânzul își lua acum revanșa, făcând ca atenția 
mea să alerge într-un dute-vino față de tema discuției. Dintr-
o dată, o conversație deosebită și-a făcut loc. David Powli-
son, președintele Christian Counseling and Education Fo-
undation (CCEF), era prezent la întâlnirea din acea zi, și i s-
a cerut să vorbească despre cauzele comportamentului nos-
tru, despre motivele pentru care facem ceea ce facem. 

David a fost imediat impulsionat de această întrebare. 
S-a ridicat, a luat o carioca și a început să schițeze diagrama 
de mai jos:2 

 

 

 

 

„Inima”, a început Dr. Powlison să explice, „este cel 
mai cuprinzător termen biblic pentru ceea ce determină di-
recția, purtarea, gândurile și acțiunile din viața noastră”. El a 
descris apoi felul în care inima stă în centrul tuturor motiva-
țiilor omului. Inima este miezul existenței omului. Proverbe 

 
2 Schițele din acest capitol sunt adaptate dintr-o diagramă prezentată în cartea Psychiatric 
Disorders: A Biblical Approach to Understanding Complex Problems, 2015 de David Pow-
lison et al. Folosit cu permisiunea Christian Counseling and Educational Founda-
tion.www.ccef.org. Dr. Powlison a adăugat că ideea conceptuală din spatele primelor două 
cercuri a fost propusă de Dr. Mike Emlet, un alt cadru universitar membru în CCEF. 
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4:23 spune: „Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din 
ea ies izvoarele vieții”. Isus a spus lucruri similare: „din priso-
sul inimii vorbește gura” (Luca 6:45); „Dar, ce iese din gură, 
vine din inimă, și aceea îl spurcă pe om” (Matei 15:18). Inima 
produce dorințele noastre. Dorințele inimilor noastre scot la 
iveală unde se găsește cea mai mare comoară a noastră (Matei 
6:21), iar ele determină ce anume facem (Gal. 5:17-26). Do-
rințele noastre sunt chiar ceea ce stă la baza conflictelor noas-
tre (Iacov 4:1). 

Voi fi onest. În acel moment încă mă luptam să rămân 
treaz. La mijloc nu era doar faptul că toată discuția avea loc 
în acea „perioadă moartă” imediat după prânz, dintr-o întâl-
nire de o zi întreagă. Mai exista un motiv, ceva pe care eram 
întrucâtva deranjat să îl recunosc.  

Ceea ce David spunea mi se părea destul de cunoscut. 
Echiparea mea în consiliere biblică inclusese aspectele înșelă-
ciunii și culpabilității inimii omului – tânjirile, dorințele și 
idolii ei. După ani de echipare și slujire pastorală, mă simțeam 
destul de cunoscător al lucrurilor legate de acest cerc. „Știu 
asta. Am înțeles. Am fost acolo, am făcut asta, am cumpărat 
acel tricou”. Trist este că chiar acolo manifestam dedicarea 
mea inconștientă față de ideea de simplificare a lucrurilor. 

Apoi Dr. Powlison a desenat un al doilea cerc. „Dar 
asta nu este întreaga imagine”, a continuat el. „Inima noastră 
este îmbrăcată într-un trup fizic”. 
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El a explicat că inima noastră există într-un trup aflat 
în decădere. Cu toții îmbătrânim. Avem imperfecțiuni. Bo-
lile lovesc în noi. Avem nevoie de somn în fiecare noapte. 
Avem parte bătrânețe. Suntem slabi, ceea ce înseamnă că 
avem domenii ale vieților noastre în care nu suntem nici atot-
puternici și nici atotștiutori. Noi nu suntem Dumnezeu. 

Știam bine la ce se referea David. Cu doar câteva zile 
mai devreme ieșisem dintr-o cafenea Starbucks și am încercat 
să-mi descui mașina cu telecomanda, dar n-am reușit. Mintea 
mea s-a întunecat imediat, iritat fiind instinctual de ziua 
pierdută pe care deja o vedeam desfășurându-se înaintea 
ochilor mei. Aveam nevoie de o nouă baterie pentru cheia 
mea (Oare chestiile astea au și baterii?), de o baterie nouă la 
mașină (Are deja o baterie nou-nouță!), sau era nevoie de o 
nouă reparație neașteptată (Urăsc mașinile!)? În timp ce eu 
mă prăbușeam emoțional gândindu-mă la orele pe care tre-
buia să le pierd sunându-l pe AAA ca să îmi repare cheia, am 
tras cu ochiul la o altă mașină din parcare care arăta ciudat de 
asemănător cu a mea (stai puțin...). 

Este deja ciudat să îți începi ziua dându-ți seama că nu-
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i nimic defect la cheia mașinii tale, ci creierul tău nu funcțio-
nează cum trebuie. Sunt slab, și fiecare zi care trece îmi aduce 
tot mai multe dovezi în acest sens. 

Într-o lume zdrobită, mințile și trupurile noastre pot 
eșua să funcționeze bine. Încă nu suntem ceea ce vom fi. Aici 
avem parte de amnezii, dureri articulare, menopauză, depre-
sie și cancer. Chimia imperfectă și fiziologia trupurilor decă-
zute pot avea efecte serioase asupra abilității noastre de a ne 
controla dorințele și de a răspunde în fața circumstanțelor 
prin care trecem. Iar trupurile noastre au un efect direct asu-
pra sufletelor noastre.3  

Într-o perioadă înfloritoare a predicării sale pastorale, 
Charles Spurgeon și-a sfătuit congregația în felul următor: 
„Să nu credeți că este lipsit de evlavie să vă amintiți că aveți 
un trup, căci în mod sigur aveți așa ceva, astfel că nu trebuie 
să îi ignorați existența”.4 

Vă amintiți de Sully? Atacurile lui de panică păreau 
complet neafectate de stres, aveau loc în momente aparent 
aleatorii, și nu putea fi legate de niciun păcat cunoscut. Nu 

 
3 D. Martyn Lloyd-Jones ilustrează acest impact atunci când discută despre de-
presie. El spune: „Chiar dacă suntem convertiți și regenerați, personalitatea noas-
tră fundamentală nu se schimbă. Rezultatul este că persoana care este înclinată 
spre depresie înainte de convertire va avea de luptat cu depresia și după aceea”. 
Fragment din Spiritual Depression: Its Causes and Cures (Grand Rapids: Eer-
dmans, 1965), 109. 
4 C. H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, sermon #1668, “The Still 
Small Voice,” www.spurgeongems.org/vols28-30u/chs1668.pdf. 
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vreau să sugerez că inima lui era cu totul curată. Se poate să 
fie existat anxietăți păcătoase undeva în starea lui. Dar dacă 
vedem ființele noastre holistic, acest lucru ne ferește să pu-
nem diagnosticul pe baza simplificării și a superficialității.  

Atunci când și-a văzut sufletul existând într-un trup 
fizic, acest lucru l-a determinat pe Sully să meargă la doctor, 
să înceapă să ia medicamente și să facă alți pași practici care 
au eliminat în mare măsură simptomele pe care le avusese. 

Pe când Dr. Powlison își încheia această idee, am prins 
a doua adiere de vânt. Ideea unui suflet care trăiește într-un 
trup nu a fost cu totul zdrobitoare, ci ceea ce mi-a trezit aten-
ția a fost că am simțit că Dr. Powlison avea încă vreo câteva 
cercuri de desenat. Și evident, l-a desenat și pe al treilea. 

 

 

 

 

 

„Există ceva dincolo de trupurile noastre”, a explicat 
David. „Inima și trupul trăiesc într-o anumită societate”. El a 
descris apoi felul în care răspunsurile noastre în fața ispitei 
sunt afectate întotdeauna de situația în care ne găsim și de 
povestea vieții noastre. Când o persoană crește în sărăcie, cu 
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un tată abuziv, acest lucru o modelează într-un fel diferit de-
cât atunci când ea crește într-o familie stabilă, cu doi părinți, 
care locuiesc în suburbii și fac parte din clasa de mijloc. Așa 
cum am discutat în capitolul 1, atunci când crești cu un tată 
distant emoțional, aceasta poate afecta felul în care procesezi 
și experimentezi emoțiile. 

Oare soțul sau soția vine dintr-o familie cu un istoric 
de dependențe? Soțul tău a avut parte de abuz fizic? Soția ta 
a trecut prin abuz sexual? Foarte adesea, pe măsură ce îmbă-
trânim, ajungem să înțelegem mai bine impactul acestor lu-
cruri. Într-o lume decăzută, zdrobirea ne va vizita până în 
clipa când plecăm de aici. 

În acest moment al discuției am devenit treaz și alert. 
Scormoneam acum prin acel domeniu al originilor familiilor 
noastre și al experiențelor de viață pe care nu l-am frecventat, 
din nefericire, în echiparea mea pastorală. Dar pe măsură ce 
un cuplu îmbătrânește, devine important ca fiecare să înțe-
leagă mai bine influența istoriei personale, pentru a vedea că 
experiențele din trecut au o influență în prezent, că viața tră-
ită în trecut, în familiile noastre, rămâne o forță care exercită 
un efect asupra comportamentului prezent. Mă gândeam la 
circumstanțele din lucrarea de consiliere în care avusesem de-
a face cu așa ceva. Mă gândeam la oameni precum Callie. 

Callie avea un secret. Acest lucru o umplea de rușine 
și de reproșuri de sine chiar din clipa când ea și soțul ei, Kent, 
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au plecat în luna lor „smerită” de miere, un termen blând pe 
care Kent obișnuia să-l folosească pentru a descrie noaptea 
nunții lor. Glumele blânde ale lui Kent nu făceau decât să 
crească în Callie sentimentul de umilință, în primul rând 
pentru că el nu-i cunoștea secretul. Callie ura relațiile sexu-
ale. Asta nu avea de-a face cu Kent. Callie își iubea soțul și era 
profund atrasă de el. Ea nu regreta că s-a căsătorit cu el sau că 
devenise mama a trei copii minunați. Da, ei aveau relații in-
time, dar Callie tot ura acest lucru. 

Callie fusese abuzată sexual. Dacă ar fi vorbit cu cineva 
despre lucrurile pe care i le făcuse unchiul ei… Dacă ar fi dat 
glas confuziei din inima ei, dezgustului de sine și episoadelor 
ei zdrobitoare de depresie… Dar atunci când Callie se gândea 
la tatăl ei decedat, la mama ei rămasă singură și la familia lor 
disfuncțională, simțea că secretele ei nedezvăluite erau mai 
sigure așa. 

Callie își imaginase că, odată ce avea să se căsătorească, 
lucrul acesta putea rezolva problema. La urma urmei, Kent 
era un tip evlavios care fusese crescut într-o familie creștină. 
La un an după ce s-au întâlnit, Kent i-a spus, „căsătorește-te 
cu mine”, și după alte șase luni erau un cuplu adorabil. Totul 
părea ca un subiect de roman. Callie și-a imaginat că trupul 
ei avea să se trezească la o nouă viață pentru soțul ei. Dar tre-
cuseră deja 13 ani de când Kent și Callie făcuseră pasul îna-
inte la altar. Ea îl iubea pe Kent, dar abuzurile din trecut încă 
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aveau efecte. Trupul lui Callie respingea ceea ce mintea ei do-
rea. 

Când insista gândindu-se mai mult la aceste lucruri, 
Callie se întrista. „Ceea ce s-a făcut cândva nu mai poate fi 
reparat”, se plângea ea. „Sunt o epavă! Trupul meu este dez-
nădăjduit de zdrobit, și pur și simplu nu știu ce să fac!” 

A o ajuta pe Callie nu era pur și simplu o chestiune 
care presupunea să deschizi la 1 Corinteni 7 și să o informezi 
că, fiind soțul ei, Kent avea autoritate peste trupul ei. Nici nu 
puteai să începi să o ajuți sugerându-i ideea că era urgent să îl 
ierte pe unchiul ei. O astfel de abordare ar fi fost nebunesc 
de crudă și neînțeleaptă. 

Callie avea nevoie să știe că ea nu fusese distrusă, ci era 
victima unei crime. De fapt, a mai multor crime. Callie avea 
nevoie să știe că acest lucru nu era vina ei. Și avea nevoie să vadă 
că Dumnezeu este suficient de puternic încât să rescrie poves-
tea vieții ei de abuz sexual cu un capitol nou, unul în care iden-
titatea ei este transformată și trupul ei este răscumpărat. 

Experiențele noastre relaționale din trecut exercită o 
influență puternică asupra prezentului nostru. Ele nu deter-
mină comportamentul nostru, dar influențează profund fe-
lul în care gândim și ceea ce alegem. Pentru a-l înțelege cu 
adevărat pe celălalt – pentru a-l cunoaște pe deplin ca să îl/o 
iubești cu devotament – trebuie să îi înțelegi trecutul relați-
onal și felul în care el îi influențează prezentul. 
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Am văzut astfel cum se potrivea Callie în cercul „so-
cial”, astfel că acum eram cu totul atent la discuție. Nu 
aveam nicio idee care era direcția către care discuția mergea... 

CERCURI CARE TOT VIN 

„Mai este ceva”, a spus Dr. Powlison. „Inima noastră, 
care există într-un trup fizic și într-un context social, este im-
plicată și într-o luptă spirituală”. Și a desenat următorul 
cerc. 

 

 

 

 

David l-a citat apoi pe apostolul Pavel: „Căci noi n-
avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva că-
peteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor în-
tunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care 
sunt în locurile cerești” (Efes. 6:12). De asemenea, el ne-a rea-
mintit de ceea ce Petru spunea: „Fiți treji și vegheați! Pentru 
că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răc-
nește, și caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8). 

Biblia ne învață clar că există forțe spirituale ce lu-
crează în lumea fizică. Indiferent cât de deranjant s-ar simți 
sau cât de provincial ar părea, acest lucru este un adevăr. 



CAPITOLUL 2  47 

 

Vrăjmașii aceștia trudesc din greu, căutând să ne influențeze 
și să ne îndepărteze de Tatăl nostru ceresc, îndreptându-ne 
către dușmanul nostru.  

Când adaugi această dimensiune spirituală, complica-
țiile se înmulțesc. Cum să cuantificăm bătălia noastră cu is-
pita? Cum influențează Satana mintea și acțiunile noastre? 
Cum sunt șiretlicurile lui puse la lucru în bârfe, în dezbinări, 
în învățături false, în tânjiri rătăcitoare și în îngrijorări legate 
de lume? Cine controlează pedala de accelerație și pe cea de 
frână? Satana l-a influențat pe Iuda ca să-L trădeze pe Hris-
tos, și totuși acest lucru s-a petrecut într-un fel în care nu a 
diminuat cu nimic responsabilitatea omului (Luca 22:3; 
Ioan 13:2, 10-11). 

Adaptând alegoria clasică a lui C. S. Lewis, The Screw-
tape Letters, Ira W. Hutchison descrie felul în care mentorul 
demonic, Șurubar, îl învață pe tânărul său protejat, Pelin, 
cum să se ocupe de un om pe nume Mark. Mark se luptă cu 
mânia, așa că Șurubar îi oferă lui Pelin  strategia pentru a 
transforma slăbiciunea lui Marcu în orbire: 

Fiindcă el este înclinat să interpreteze totul prin 
prisma nevoilor și a lipsurilor lui, vei găsi o mare 
satisfacție în a-l stârni în judecățile pe care le face 
la adresa altora. Nevasta și copiii lor își au propriile 
greșeli și orbiri... Fă-l să agraveze greșelile acestora. 
Hrănește-i obsesia de a lua totul ca atac la per-
soana lui. Fă-l să simtă în sinea lui că are dreptul să 
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ceară ca lucrurile să se facă după placul lui. Or-
bește-l față de orice efort de a vedea situația prin 
ochii altora.5 

Există lucruri care funcționează în noi ce trec dincolo 
de natură sau de creșterea noastră. Etichetele banale puse în 
grabă asupra comportamentului nostru în ce privește porni-
rile și dorințele noastre nu dau naștere schimbării. Dacă vrem 
să fim cu adevărat biblici atunci când analizăm acțiunile și 
omisiunile oamenilor, nu trebuie să trecem cu vederea 
această categorie de atacuri spirituale foarte nepopulară. 

De ce? Pentru că țelul nostru nu este simplitatea, ci 
claritatea biblică. În capitolul următor voi analiza câteva mo-
dalități specifice în care diavolul caută să semene amăgire în 
relațiile noastre de căsnicie. Am face bine dacă ne-am aminti 
că, atunci când noi ne străduim să zidim o căsnicie durabilă, 
Satana mobilizează forțele Iadului ca să ne dezbine unul față 
de altul și ca să ne fure frumusețea care ne-a fost dată. 

Dr. Powlison a desenat apoi cercul final. Dacă m-ai fi 
întrebat înainte, nu îmi puteam imagina care ar fi fost acesta. 

„Cel mai uimitor și mai tainic cerc este cel al providenței 
lui Dumnezeu”, a spus David. Biblia ne spune că Dumnezeu 
lucrează prin toate cauzele secundare pentru împlinirea voii 
Sale bune și desăvârșite. El înconjoară inimile noastre, sistemele 

 
5 Ira W. Hutchison, Screwtape: Letters on Alcohol (Kansas City, MO: Sheed & Ward, 1992), 
p. 28. 
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noastre sociale și bătăliile noastre spirituale cu intențiile Sale 
bune și cu planurile Lui pline de har. În fiecare circumstanță, 
El stă înapoia tuturor, lucrând totul „spre binele celor ce Îl 
iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt che-
mați după planul Său” (Rom. 8:28). Nici măcar o singură 
vrabie nu cade la pământ fără voia și fără grija Lui. 

 

 

 

 

 

 

 

Îmi vine în minte cazul lui Iosif. El era un adolescent 
egoist, parte dintr-o familie disfuncțională. Tatăl lui îl favo-
riza. Frații lui erau atât de geloși, încât l-au vândut pe Iosif ca 
sclav. Când citești povestea vieții lui în capitolele de final din 
cartea Geneza, descoperi suveranitatea lui Dumnezeu peste 
toate aceste cercuri. El cunoștea inima lui Iosif, suferințele 
lui trupești și păcatele grosolane ale familiei lui. Cu toate 
acestea, în final, Iosif a privit înapoi la toate păcatele și toată 
suferința, și a putut să le spună încrezător fraților lui: „Voi, 
negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău: dar Dumnezeu a 
schimbat răul în bine” (Gen. 50:20). 
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Istoria lui Iov strălucește de același adevăr. El a fost atacat 
de Satana și lovit în orice domeniu al vieții. Totuși, când citim 
finalul poveștii lui, concluzia pe care o putem trage este că „to-
tul este de la Domnul – spre gloria Lui și spre binele lui Iov”. 

Evenimentele din viața omului, acțiunile cuprinse în 
toate aceste cercuri, influența lor asupra a ceea ce suntem și 
devenim – toate acestea conțin momente definitorii care 
sunt cuprinse cu dragoste în grija providenței uimitoare a lui 
Dumnezeu. Iată ce scria Philip Graham Ryken: 

Dumnezeu este Împăratul timpului. El stăpânește 
peste minutele și secundele noastre. El stăpânește 
peste toate momentele noastre și peste toate zilele 
noastre. Nimic nu se petrece în viață fără ca El să 
fie stăpân peste acele lucruri. Totul se petrece în 
acel moment pentru că Dumnezeu este suveran 
peste timp și peste veșnicie.6 

Dr. Powlison a pus jos carioca și s-a așezat. Nici nu mi-
l mai amintesc plecând de la tablă, pentru că ochii îmi erau 
ațintiți la cercurile acelea concentrice. Există frumusețe în 
simplitate, nu ca o alternativă la complexitate, ci mai degrabă 
datorită manierei în care a făcut complexitatea să fie frumoasă. 
Îmi aduc aminte de un citat repetat adesea din Oliver Wendell 
Holmes: „N-aș da o smochină pentru simplitatea de această 
parte a complexității, dar mi-aș da viața pentru simplitatea de 

 
6 Philip Graham Ryken, Ecclesiastes: Why Everything Matters, Preaching the Word (Whea-
ton: Crossway, 2010), p. 80. 
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cealaltă parte a complexității”. 

Cercurile concentrice mi-au oferit o modalitate sim-
plificată de a înțelege influențele complexe care modelează 
căsnicia. Ele erau, dacă este să folosesc cuvintele lui Holmes, 
„simplitatea de cealaltă parte a complexității”. 

Mi-am pus creionul jos și m-am uitat lung pe fereastră. 
Cumva instinctual, în acel colț adânc al sufletului care sto-
chează amintirile, știam că acela era un moment definitoriu 
pentru mine. David îmi dăduse un cadru scurt prin care să 
pot înțelege ceea ce teologii numesc antropologia teologică – 
altfel spus, felul în care noi, luați ca ființe complete, reacțio-
năm în viața pe care o trăim într-o lume imperfectă. Acest 
cadru avea să devină o unealtă pentru slujirea mea pastorală, 
ca părinte și în special în căsnicia mea. 

CUM MĂ AJUTĂ ACEST MOMENT DEFINITORIU               
SĂ AM O CĂSNICIE DE DURATĂ? 

Dacă îmi închid ochii, îmi imaginez cum termini de 
citit această parte și îți spui în sinea ta: „Da, sunt lucruri in-
teresante, Dave. Dar ce au în comun aceste cercuri concen-
trice cu îmbunătățirea și fortificarea căsniciei mele?” Și este 
cea mai bună întrebare pe care să o pui. Vreau să îți sugerez 
trei răspunsuri. 

În primul rând, cercurile concentrice te ajută să vezi ca-
drul lucrării transformatoare a lui Hristos. Pentru longevi-
tatea căsniciei este esențial să înțelegi că te-ai căsătorit cu un 
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păcătos cu probleme. Soțul sau soția ta este cineva care a fost 
afectat personal și specific de viața trăită într-o lume cu pro-
bleme. În miezul stării noastre frânte se găsește despărțirea 
noastră păcătoasă de Dumnezeu de dinaintea convertirii 
(Efes. 2:1-3) și războiul nostru continuu cu păcatul, de după 
convertire (Gal. 5:17). 

Noi toți simțim această bătălie. Acum câteva zile, 
Kimm a spus un lucru pe care l-am respins cu aroganță. Într-
o demonstrație de importanță de sine, mândria din inima 
mea a găsit o limbă și și-a făcut auzit glasul. În acel moment 
am fost un lider slab, un exemplu sărac și un soț lipsit de dra-
goste. Eram un creștin care nu gândea, dar care împrăștia pi-
etre de poticnire peste tot în jurul lui, în toată sufrageria. Du-
hul Sfânt m-a convins că păcătuisem. Îi mulțumesc lui Dum-
nezeu că harul Lui m-a convins și a aprins în mine o mărtu-
risire a păcatului, puțin mai târziu în acea zi. Dar a fost un 
moment în care mi s-a reamintit proaspăt că umblu în 
această lume ducând un război în mine. Și atâta timp când 
respir, acest război continuu cu păcatul rămâne problema 
mea cea mai mare. 

Dar eu nu sunt definit de păcatul din mine. Crucea m-
a asigurat de acest adevăr. Păcatul mi se împotrivește, încer-
când să submineze lucrarea lui Dumnezeu, dar luptele mele 
cu păcatul nu mai modelează identitatea mea. Nu mă mai 
gândesc la mine ca la „Dave, arogantul” mai mult decât mi-
aș dori să te vezi tu doar ca „Ron, dependentul” sau „Cindy, 
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supraviețuitoarea abuzurilor”. Ca urmare a lucrării lui Hris-
tos, noi suntem acum obiectele dragostei Lui și suntem ai 
Lui. Suntem îmbrăcați cu neprihănirea Lui, iertați de păca-
tele noastre, înfiați în familia Lui și cu o nouă identitate. 
Când Dumnezeu se gândește la creștini, El Își amintește de 
lucrarea fără pată și încheiată a Fiului Său, și Își manifestă 
dragostea, bucuria și binecuvântările neîmpiedicate. 

Ce înseamnă toate acestea pentru căsnicie? Hristos a 
rezolvat cea mai adâncă problemă a cercului central, iar lu-
crarea Lui încheiată începe acum să elimine efectele căderii, 
plecând de la inimile noastre și revărsându-se în orice altă 
sferă. Deoarece Hristos lucrează răscumpărând fiecare sferă, 
putem explora curajos celelalte cercuri fără să îl eliminăm pe 
cel din centru. Și facem asta, căci știm că ființele omenești 
sunt complexe, iar soțul/soția este mai mult decât un păcă-
tos. Faptul că știe contextul în care eu am crescut nu o împi-
edică pe Kimm să exploreze viața mea emoțională, dar cu-
noașterea complexității felului în care am fost crescut îi dă 
răbdare pe această cale. Și datorită a ceea ce Dumnezeu a îm-
plinit în Hristos, putem explora cu nădejde complexitatea 
problemelor noastre. Avem nevoie de Mântuitorul nostru 
pentru orice sferă, și avem nevoie de El în fiecare zi. 

Cercurile ne arată felurile diverse în care puterea Evan-
gheliei se manifestă pe pământ. Prin moartea Lui jertfitoare 
și prin învierea Lui glorioasă, Isus transformă cercurile, înce-
pând de la cel central și deplasându-se către cele exterioare 
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până ce „tot pământul se va umple de slava Lui” (Ps. 72:19). 

Lucrarea lui Hristos începe să îndepărteze efectele că-
derii, plecând din inimile noastre și revărsându-se apoi în 
orice altă sferă. 

În al doilea rând, cercurile concentrice transformă căs-
niciile noastre într-un loc al slujirii întregii ființe. Prin căsni-
cie, Dumnezeu ne invită să cunoaștem o altă ființă în între-
gimea ei. Acest lucru sună simplu, însă în viața reală, cunoaș-
terea aceasta devine tot mai complexă pe măsură ce trecem 
de la cunoașterea lucrurilor simple (ca o lingură) la cele mai 
complexe (să zicem o tarantulă) și la cele mult mai complexe 
(soția ta). În ultimă instanță, acest principiu Îl are în vedere 
chiar pe Dumnezeu însuși. „Cu cât este obiectul cunoașterii 
mai complex”, spunea J. I. Packer, „cu atât mai complex este 
procesul cunoașterii lui”.7 

Căsnicia este ca o cercetare care urmărește cunoașterea 
darului complex pe care Dumnezeu ți l-a dat prin soțul/soția 
ta. Ești chemat să înveți cine este el/ea ca o ființă completă, 
astfel încât să îl/o poți iubi și îngriji cu îndemânare. Acest 
lucru nu înseamnă niciodată să ignori păcatul din celălalt, ci 
îți cere să privești dincolo de modelele clasice de ispită și pă-
cat, pentru a vedea planul mai mare al lui Dumnezeu. 

La fel ca mama și bunicul ei, Jan se luptă cu depresia. 

 
7 J. I. Packer, Knowing God, 20th anniv. ed. (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1993), p. 
35. 
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Ea trece prin viață folosind dietă și exercițiu fizic, discuții 
deschise cu Dale, soțul ei, meditând la Scriptură, impli-
cându-se activ în biserică și folosind o doză zilnică de medi-
camente cu rol anti-depresiv. Starea lui Jan a devenit o parte 
vitală a chemării lui Dale. Cercurile concentrice l-au ajutat să 
înțeleagă factorii diverși care contribuie la depresia ei fără a 
ignora sau a umbri inima ei. Soțul lui Jan se roagă constant 
pentru ea, se asigură că ea face gimnastică, o încurajează să 
meargă la medic cu regularitate și, ocazional, îi confruntă cu 
atenție ispitele ei către jelire de sine când își dă seama că Jan 
se complace în depresiile ei. Cu cât Dale se implică mai mult 
în viața soției lui pentru a înțelege lumea ei, cu atât devine 
mai bine înarmat să îi ofere ajutorul lui iubitor într-un fel în 
care separă suferința ei fiziologică de inima ei culpabilă. 

Mai devreme în căsnicia lor, Dale avusese unele in-
stincte legaliste. El interpretase tot comportamentul ei în lu-
mina inimii păcătoase a lui Jan, dar asta n-a ajutat-o niciodată 
cu adevărat. Apoi Dale a avut parte de un moment definito-
riu. El a ajuns să conștientizeze că sursa problemelor noastre 
trece dincolo de păcatul nostru. El a conștientizat că, pentru 
a o iubi complet pe Jan, trebuia să o cunoască mai mult. 
Deoarece Dale voia să-și iubească soția „cum a iubit și Hris-
tos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea” (Efes. 5:25), el a pe-
trecut timp explorând fiecare cerc ca să o poată înțelege mai 
bine. Înțelegerea poveștii vieții lui Jan, a familiei ei și a trecu-
tului ei l-a ajutat pe Dale să înțeleagă mai bine tendințele și 
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ispitele ei într-un fel în care să o zidească autentic. 

Explorarea felului cum căderea afectează întreaga fi-
ință l-a ajutat pe Dale să vadă plinătatea dragostei lui Dum-
nezeu. Pe măsura trecerii anilor, Dale și Jan se simt mai apro-
piați ca oricând. Da, ei luptă și se străduiesc. Dar ei zidesc o 
căsnicie mai durabilă pentru că suferința lui Jan le-a dat un 
dar neașteptat: Jan și Dale se cunosc reciproc și sunt cunos-
cuți pe deplin. Căsnicia lor întruchipează înțelepciunea des-
pre care vorbea Timothy Keller: 

Atunci când, peste ani, cineva care te-a văzut în 
momentul tău cel mai rău și te cunoaște cu toate 
slăbiciunile și atuurile tale, și totuși ți se dedică în 
totalitate, aceea este o experiență profundă. Când 
ești iubit, dar nu ești cunoscut, acesta este un lu-
cru mângâietor, dar superficial. A fi cunoscut, dar 
nu iubit, este temerea noastră cea mai mare. Dar a 
fi cunoscut pe deplin și iubit cu adevărat, ei bine, 
asta seamănă mult cu a fi iubit de Dumnezeu. De 
acest lucru avem noi nevoie mai mult decât de 
orice altceva.8 

În final, cercurile concentrice ne ajută să ne adaptăm 
schimbărilor care apar în căsniciile noastre. Data viitoare 
când vezi niște proaspăt căsătoriți, spune-le să se privească 
mult unul pe celălalt. Apoi reamintește-le că, dacă vor să aibă 
o căsnicie durabilă, vor trebui să învețe să trăiască cu mai 

 
8 Timothy Keller, The Meaning of Marriage (New York: Dutton, 2011), p. 95. 
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multe variante de soț/soție, toate în aceeași persoană. 

Sună confuz? Majoritatea oamenilor intră în căsnicie 
fără să aibă idee de schimbările seismice care au loc în celălalt 
pe măsura trecerii anilor. Înfățișarea fizică, ideile, preferin-
țele, durerile – toate acestea se vor transforma în ceva care va 
semăna mult cu fotografiile de nuntă, dar vor ilustra drama-
tic de diferit acea persoană căreia i-ai spus „Da”. A fi căsătorit 
vreme îndelungată înseamnă să te adaptezi mult. 

Aici ne ajută și să ne amintim că suntem niște suflete 
cu trupuri. Cercurile concentrice ne pot ajuta să vedem cum 
„alipirea” noastră (cf. Gen. 2:24) trebuie să se adapteze nevo-
ilor în schimbare și trupurilor care îmbătrânesc. Poate fi greu 
pentru cei proaspăt căsătoriți să înțeleagă acest lucru – în 
mare parte pentru că este imposibil să îi desparți – dar a îm-
bătrâni împreună înseamnă și că trupurile noastre se 
schimbă, dorințele se schimbă și lucrurile nu mai funcțio-
nează la fel... sau, îndrăznesc să spun, la fel de des! 

Așadar, trebuie să ne adaptăm la fiecare perioadă, ști-
ind că, deși „omul nostru de afară se trece, totuși omul nos-
tru dinăuntru se înnoiește din zi în zi” (2 Cor. 4:16). 

Într-un fel asemănător, suferințele din familia unuia 
pot aduce date importante despre vulnerabilitățile lui fizice, 
despre predispozițiile mentale și despre traiectoria sănătății 
lui. Pe măsura avansării în căsnicie, vizitarea frecventă a cer-
curilor devine mai vitală, pentru că starea noastră decăzută 
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iese la suprafață cu o forță și o frecvență mult mai mare. Pavel 
descrie bine acest lucru atunci când își continuă argumenta-
ția în 2 Corinteni 4:17-18: „Căci întristările noastre ușoare 
de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică 
de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci 
la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd, sunt trecătoare, 
pe când cele ce nu se văd, sunt veșnice”. 

UNDE MERGEM DE AICI ÎNCOLO 

Acum, că ai ajuns la finele celui de-al doilea capitol, 
cred că îți dai seama că ai înțeles comportamentul soțului/so-
ției tale într-o modalitate mult prea îngustă și simplistă. Ai 
putea să simți că ai nevoie de o abordare mult mai holistică și 
poate mai biblică. Ai parte de propriul moment definitoriu. 

Dacă te afli într-o astfel de situație, mergi în direcția 
bună. Hai să mergem înainte împreună pentru câtva timp, 
astfel încât să îți pot împărtăși câte ceva despre alte momente 
definitorii. Vom vedea cum învinovățirea soțului/soției tale 
este un lucru îngropat adânc în ADN-ul nostru. Vom desco-
peri felul cum căsniciile noastre sunt concepute intenționat 
pentru a scoate la iveală slăbiciunile noastre, astfel încât să ne 
putem întâlni cu harul uimitor al lui Dumnezeu. Vom dis-
cuta ce să facem când visurile noastre pentru căsnicie ne lasă 
doar cu dezamăgire. Și vom privi înainte către ceea ce am pu-
tea face dacă ne dăm seama că ne-am irosit viața și căsnicia 
concentrându-ne pe prioritățile greșite. 
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Dacă ești curios să afli mai multe, atunci continuă să 
citești. Dumnezeul care te cunoaște și te iubește vrea să te în-
tâlnească – în toată complexitatea ta – în acele momente. 
Cred că Dumnezeu lucrează chiar acum, în măsura în care 
cauți să zidești o căsnicie puternică, testată în timp și care ur-
mărește gloria lui Dumnezeu. Înainte de a trece la capitolul 
3, te invit să privim la o schiță care ne ajută să aplicăm și să ne 
amintim ușor conținutul acestui capitol important. 
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Momentul definitoriu nr. 1: Când descoperi că        
izvorul problemelor trece dincolo de păcat 

 
Pentru a progresa în căsnicie pe termen lung, trebuie să avem grijă unul 
de celălalt ca de o ființă completă. Asta înseamnă să vedem cum vestea 
bună a lui Dumnezeu tratează nu doar păcatul celuilalt, ci și slăbiciunile lui. 

 Momentul Răspunsul nostru 

Decizia de a că-
uta adevărul 

Voi moraliza și banaliza 
orice problemă din căs-
nicia noastră? Voi pune 
imediat eticheta de PĂ-
CAT asupra oricărui lu-
cru care mă irită? 

Sau voi accepta complexita-
tea sursei care este mai cu-
prinzătoare decât păcatul – 
slăbiciuni precum cele tru-
pești, suferințele și schimbă-
rile care survin odată cu vâr-
sta? 

Prețul cerut Voi face pasul înapoi de 
la a îngriji de celălalt ca o 
ființă completă doar 
pentru că îmi afectează 
confortul, mă determină 
să gândesc profund sau 
pentru că îmi este teamă 
că aș putea dovedi o 
gândire superficială des-
pre păcat? 

Sau voi înțelege mai bine in-
fluența poveștii mele de viață, 
recunoscând că experiențele 
din trecut, creșterea mea, și 
chiar păcatele generațiilor 
trecute – deși nu vor fi deter-
minante (Filip. 3:13) – au o in-
fluență asupra comportamen-
tului meu prezent (Num. 
16:14)? 

Oportunitatea de 
a-L înălța pe 
Dumnezeu 

Voi rămâne în încăpățâ-
narea mea, indiferent 
față de războiul spiritual 
care se duce împotriva 
căsniciei noastre, doar 
pentru că este un subi-
ect nepopular sau mă 
face să mă simt incon-
fortabil? 

Sau mă voi ruga mai mult și 
voi fi mai încrezător în Dum-
nezeu, care folosește toate 
cauzele secundare pentru îm-
plinirea voii Sale bune și desă-
vârșite?  

Felul în care su-
fletul crește 

Voi rata invitația lui Dum-
nezeu de a vedea că fi-
ința omului înseamnă 
mai mult decât pur și 
simplu acțiunea inimii? 

Sau va fi transformată căsni-
cia noastră într-un loc al lu-
crării complete, unde putem 
să ne iubim unul pe altul cu 
îndemânare și să ne adaptăm 
cu har? 

Felul în care 
aceasta stabi-
lește destinația 
noastră 

Mă voi mulțumi cu o în-
țelegere superficială 
asupra lucrării lui Hristos, 
crezând că El doar re-
zolvă problema păcatu-
lui meu? 

Sau voi accepta complexita-
tea și voi înțelege aria cuprin-
zătoare a lucrării lui Hristos, 
permițând ca lucrarea Lui în-
cheiată să înlăture efectele 
căderii în toate părțile ființelor 
noastre? 
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........ 

MOMENTUL DEFINITORIU NR. 2:             
ASUMAREA VINOVĂȚIEI  

 

Acum câțiva ani, angajații dintr-un anumit muzeu lu-
crau cu masca de aur a împăratului Tut, o mască veche de 
3300 de ani. Dacă acest nume nu-ți sună deloc familiar, împă-
ratul Tutankamon, cu numele prescurtat Tut, a fost unul din-
tre ultimii faraoni din dinastia a VIII-a Egiptului antic, prima 
dinastie a perioadei Noului Imperiu. În urmă cu aproape 100 
de ani, arheologul Howard Carter a descoperit mormântul lui 
Tutankamon, un mormânt complet alături de o încăpere care 
adăpostea un tezaur plin de cufere cu obiecte de aur, bijuterii, 
statuete prețioase, un car de război și, evident, masca de îngro-
pare a împăratului Tut. Această mască este una dintre cele mai 
prețioase artefacte din lume. Ea este una dintre cele mai cu-
noscute piese ale antichității egiptene. 

Dar s-a întâmplat un accident… 

Barba împăratului Tut s-a rupt de mască. Este neclar 
dacă ea a fost lovită, dacă a căzut din mâinile cuiva sau dacă 
a fost atinsă de un scaun în decursul unei pauze de cafea a 
echipei de la muzeu. Foarte clar este însă ce au făcut angajații 
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muzeului imediat după aceea. În loc să raporteze stricăciunea 
și să se asigure că masca era reparată corect, echipa de la mu-
zeu a luat repede niște lipici și i-a lipit înapoi barba împăra-
tului Tut. Poate că au folosit o rășină epoxidică, nu știu, dar 
problema nu s-a sfârșit acolo. Un raport sugerează că angaja-
ții muzeului au mers mai departe și au întins adezivul rămas 
cu o spatulă, deteriorând masca și mai mult. 

Această povestire te lasă fără replică. Este ca un grup 
de elevi de clasa a șaptea care încearcă să evite disciplinarea cu 
orice preț, nu-i așa? Dar întâmplarea de la muzeu a fost mult 
mai serioasă și mai costisitoare. Echipa de opt lucrători ai 
muzeului a fost dată în judecată în Egipt, fiind acuzată de ne-
glijență gravă. 

Greșeli ca aceasta ne deranjează cumplit. Noi putem să 
mergem, în lipsa noastră de rațiune, până acolo încât să as-
cundem felul în care am păcătuit. Și știi ce vreau să spun cu 
asta. Noi toți avem propriile istorii în care am „lipit barba 
împăratului Tut” în încercarea de a scăpa de asumarea res-
ponsabilității, de a evita să fim prinși sau de a scăpa de bu-
cluc. Fuga de vinovăție este un lucru adânc înrădăcinat în co-
dul nostru genetic. Și ea este una dintre cele mai mari ame-
nințări la adresa unei căsnicii de durată. 

PROBLEMA NOASTRĂ FUNDAMENTALĂ 

În capitolul anterior am susținut că izvorul probleme-
lor noastre trece dincolo de păcatul nostru. Am scris despre 
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pericolul de a ne felia reciproc comportamentele în categorii 
stricte de bine și rău, pentru că, procedând astfel, putem să ba-
nalizăm personalitatea celuilalt. Am vorbit despre nevoia de a-
l vedea pe celălalt ca pe o persoană completă – o persoană 
plină de păcat și har, de slăbiciune și putere, o persoană cu un 
trup slab și frumos, care îmbracă un suflet veșnic. Acest capi-
tol nu se îndepărtează de la acel adevăr nici măcar pentru o se-
cundă, dar un lucru trebuie să fie clar. Doar pentru că izvorul 
problemelor noastre trece dincolo de păcătoșenia noastră nu 
înseamnă că putem să pasăm vina pentru păcatele noastre scu-
zându-ne că suntem oameni cu slăbiciuni. 

Iată ce vreau să spun. Cercurile concentrice din capi-
tolul 2 ne pun în fața a două ispite aflate la poli opuși: 

În primul rând, suntem ispitiți să ignorăm cercul cen-
tral – să ignorăm inimile noastre păcătoase - și să ne vedem 
pe noi înșine în căsnicie ca niște beneficiari pasivi ai tuturor 
celorlalte influențe. Când cedăm în fața acestei amăgiri, pa-
săm vina pentru tot ceea ce merge greșit în căsnicie, arun-
când-o asupra trupurilor noastre care îmbătrânesc, asupra 
felului în care am trăit în familiile noastre sau asupra unui 
diavol rău. 

În al doilea rând – și posibil chiar mai grav – ispita 
este de muta vinovăția din cercul central propriu în cercurile 
centrale ale altora. Aceasta este o manevră periculoasă, pen-
tru că nu pare să ignore existența păcatului. Dimpotrivă, 
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această amăgire pur și simplu pretinde că păcatul nu este pro-
blema noastră fundamentală. În schimb, problema esențială 
este, de exemplu, biologia noastră, mediul în care creștem sau 
dependențele tatălui nostru. 

Trebuie să recunoaștem interdependența complexă 
dintre sufletele, trupurile, mediul relațional, istoria noastră 
de familie și marele nostru vrăjmaș. Dar dacă vrem să avem 
căsnicii de durată și puternice, trebuie să recunoaștem prin-
cipala seducție și ispită care se luptă viguros împotriva suc-
cesului în căsnicie. 

Știi care este aceasta? 

Lista de păcate care ne determină să ne poticnim este 
prea numeroasă ca să le putem enumera acum, dar există un 
aspect fundamental care stă în inima fiecărei căsnicii mizera-
bile și a fiecărui divorț devastator, de la începutul istoriei și 
până azi. Ea este de asemenea și sursa necazului din spatele 
întâmplării cu barba împăratului Tut. 

Ne este greu să acceptăm vinovăția atunci când am greșit. 

RESPONSABILITATEA MORALĂ SUB ATAC 

Eu și Kimm locuim în Florida. În luna Septembrie a anu-
lui trecut am fost loviți de un uragan, o domnișoară pe nume 
Irma, care și-a dezlănțuit personalitatea de categoria 4 asupra 
zonei de sud-vest din Florida. În multe locuri, consecințele au 
fost dezastruoase. Chiar dacă Irma a încetat demult, daunele 
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pe care le-a adus acest uragan au rămas. 

În Geneza 3, un uragan numit Satana a lovit grădina 
Eden. Efectele acelui moment definitoriu se văd până astăzi, 
și sunt mai importante decât își dau seama majoritatea oame-
nilor. Noi avem tendința de a reduce Geneza 3 la o istorie 
despre originile păcatului și ale suferinței. Dar aceasta face 
parte din tendința noastră de a simplifica lucrurile. Sensul 
pasajului din Geneza 3:1-13 este mult mai larg. Capitolul 
este un manual complet despre natura, caracterul și tendin-
țele oamenilor imperfecți. El nu ne arată doar de unde a venit 
păcatul, ci scoate la iveală și modalitatea amăgitoare în care 
păcatul operează în inima omului de astăzi. 

Dacă Geneza ar fi fost scena pentru Războiul Stelelor, 
capitolul 3 ar fi asemenea planurilor arhitecturale furate ale 
Stelei Morții. Cu excepția faptului că planurile noastre sunt 
ceea ce a fost furat. Iar ele scot la iveală modalități specifice 
în care suntem vulnerabili în fața atacului și a distrugerii. 
Aceste planuri arată locurile specifice pe care vrăjmașii noștri 
– lumea, firea pământească și diavolul – le vor ataca cu pro-
babilitatea cea mai mare. 

Păcatul a început cu o amăgire: „Oare a zis Dumnezeu 
cu adevărat...?” Amăgirea a continuat și după ce bărbatul și 
femeia au cedat.  

Una dintre modalitățile cheie prin care ei au fost amă-
giți – și este una dintre modalitățile fundamentale prin care 
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rămânem slăbiți de uraganul de la început – este tendința 
noastră de a transmite mai departe blamul, de a respinge asu-
marea responsabilității și de a da vina pe alții pentru deciziile 
noastre păcătoase. C.S. Lewis a identificat foarte clar acest 
lucru când a spus: „Cei care nu se gândesc la propriile păcate 
le acoperă gândindu-se neîncetat la păcatele altora”.1 

Această dinamică s-a manifestat aproape imediat după 
prima nuntă. Uraganul Satana a lovit grădina, femeia a cău-
tat adăpost în neascultare, iar bărbatul s-a acoperit în dupli-
citate. Amândoi au greșit. Amândoi au greșit mortal. Totuși, 
în loc să își asume greșeala, Adam a ascuns femeia din peisaj 
și a pus mâna pe tubul de adeziv. 

Când a învinovățit femeia, Adam a încercat să scape 
de responsabilitatea morală pe care Dumnezeu i-o dăduse, 
etichetând femeia ca fiind vinovată: „Femeia pe care mi-ai 
dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat” 
(Gen. 3:12, subl.). Această fugă vicleană scoate la iveală na-
tura păcatului, o dorință puternic înrădăcinată în fiecare 
inimă. Păcatul se luptă să fugă de responsabilitate, atât înain-
tea lui Dumnezeu cât și înaintea altora. Tendința noastră este 
să ascundem vinovăția morală proprie și să ne închipuim că 
suntem victimele deciziilor altora. 

Și nu doar că îi învinovățim pe alții. Nebunia noastră ul-
timă este scoasă la iveală atunci când ajungem să ne convingem 

 
1 C. S. Lewis, God in the Dock (Grand Rapids: Eerdmans, 2014), p. 127. 
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pe noi înșine că am fost, de fapt, victimele hotărârilor lui 
Dumnezeu. La urma urmei, „femeia pe care [Tu] mi-ai dat-
o ca să fie lângă mine” a fost cea care a pus fructul în mâna 
mea. Când păcatul ne bate la ușă, ne imaginăm că oricine 
poate fi vinovat, cu excepția noastră. Chiar și Dumnezeu ar 
putea fi vinovat. 

În partea introductivă a cărții sale Hillbilly Elegy, J.D. 
Vance povestește că lucra cândva într-o magazie împreună 
cu un alt bărbat pe nume Bob. Așa cum povestește Vance, 
Bob avea 19 ani și o prietenă care rămăsese însărcinată. În 
ciuda a ceea ce părea să fie o sursă convingătoare de motiva-
ție, Bob era în același timp un muncitor groaznic. Nu trecuse 
pe la locul de muncă de o săptămână, și întârzia constant. Pe 
deasupra, făcea pauză de trei sau patru ori pe zi ca să meargă 
la baie, și de fiecare dată pauza dura câte o jumătate de oră. 

Poți să îți imaginezi deznodământul. În final, șeful l-a 
concediat pe Bob. Într-un domeniu în care o slujbă bună era 
dificil de găsit, Bob își găsise un loc de muncă bun, cu o asi-
gurare excelentă de sănătate. Dar nu asta îl tulbura cel mai 
mult pe Vance: 

Când s-a întâmplat asta, Bob s-a năpustit la șeful 
lui: „Cum poți să-mi faci una ca asta? Nu știi că 
am o prietenă însărcinată?” 

Vance a observat atunci, 
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După ce s-a terminat tot spectacolul, Bob își în-
chipuia că cineva îi făcuse un lucru rău. El avea 
sentimentul că îi lipsea controlul asupra vieții și 
dorea să arunce vina pe oricine, numai pe sine nu.2 

Pot să îl înțeleg. Când apare păcatul, degetul meu în-
cepe să se îndrepte către alții. Am crezut că această problemă 
avea să dispară sau cel puțin că se va diminua în putere după 
trei decenii de căsnicie. Totuși, sunt încă tentat în mod obiș-
nuit să mă baricadez în spatele „ușii de evacuare de urgență”3. 
Cu alte cuvinte, sunt încă ispitit să arunc vina asupra al-
tcuiva. „Doamne, femeia pe care Tu mi-ai dat-o...” se aude 
adesea ca un ecou în locurile în care tocmai am fost. Sunt mai 
rău decât Jimmy Buffett. Nici măcar el nu se ascunde în spa-
tele femeii când se plânge de viața din Margaritaville: „Unii 
oameni pretind că există întotdeauna o femeie pe care să dai 
vina, dar aici știu că este vina mea”. 

Noi semănăm mai mult cu Adam decât ne închipuim. 
Când păcatul vorbește, el vine cu o voce pasivă. Cine, eu? 
„Sunt doar un pumn de bunătate care se bucură de grădină 
– umblând și vorbind cu Dumnezeu, răspândind gloria 
Lui”, spune Adam. „Mie mi se întâmplă lucrurile rele. Nu 

 
2 J. D. Vance, Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis (New York: 
Harper, 2018), p. 6-7. 
3 Când mă refer la „ușa de evacuare” în acest capitol, mă refer în esență la responsabilitatea 
personală. Prin aceasta nu neg faptul că, într-o lume decăzută, păcatul nu-și găsește expresia 
în sistemele, structurile, practicile și politicile rele ale lumii. Istoria și realitatea prezentă sunt 
pline de victime reale ale asupririi. Scopul meu din acest capitol nu este să fiu atotcuprin-
zător, ci specific: tendința noastră în căsnicii altfel sănătoase este să aruncăm vina asupra 
altcuiva, doar ca să ne minimizăm păcatele personale. 
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este vina nimănui. De fapt, retrag ce am zis. Doamne, femeia 
aia este de vină. Ea mi-a dat să mănânc!” 

În mintea lui Adam, păcatul a fost săvârșit împotriva 
lui, nu de către el. Responsabilitatea personală a fost schim-
bată pe disculpare de sine. Sub influența păcatului, această 
disculpare de sine nu știa decât un singur lucru – s-a păcătuit 
împotriva lui. Această amăgire transformă promisiunile 
noastre în constrângeri nedrepte pe care alții ni le impun. Ai 
văzut lucrul acesta în practică și, în fapt, noi toți l-am văzut. 
Este cazul celui care iese din căsnicie pentru că „Dumnezeu 
nu se poate aștepta să rămân căsătorit cu cineva pe care nu o 
mai iubesc!” Dumnezeu devine un fel de monstru porunci-
tor, pentru că Scriptura ne face responsabili pentru angaja-
mentele noastre. Apoi ne simțim liberi să ne abandonăm 
obligațiile, pentru că ele nu mai corespund noii noastre po-
vești. Asemenea regelui Lear, abdicăm de la tronul responsa-
bilității personale și, în schimb, ne plângem că „sunt un om 
căruia i s-a greșit mai mult decât a păcătuit față de alții!”4 

Ce legătură are asta cu căsnicia? Cred că știi. În momen-
tele definitorii ale vieții de căsnicie, există adesea doi păcătoși 
care se cațără ca să ajungă pe o stâncă morală. Și imaginea 
poate ajunge foarte urâtă: „Este doar vina soțului meu... și nu 
vrea să recunoască!” Ochii ne sunt atât de fixați pe celălalt, în-
cât ne este imposibil să ne vedem pe noi înșine mai prejos de 

 
4 Shakespeare, King Lear, act 3, scene 2, lines 57–58. 
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un model remarcabil de iertare sfântă. Altfel spus, îngerii tre-
buie negreșit să ne aplaude caracterul și motivațiile când noi 
ne trudim răbdători să îl ajutăm pe celălalt să înțeleagă po-
vara ofenselor lui, nu-i așa? 

Eu nu cred asta. 

Ai observat vreodată că, atunci când povestim despre 
încercările și necazurile noastre, rareori jucăm rolul celui 
rău? În rare situații povestim istoria ca niște păcătoși, cu 
toată mizeria noastră. Nu, noi suntem acele ființe remarcabil 
de neprihănite, care se poticnesc pasiv de luptele cu păcatul 
ale soțului/soției. Eu? Rolul meu în această relație este să răs-
pândesc dragoste și mir oriunde aș merge. Inima mea este cu-
rată. Intenția mea este mereu cerească în bunătatea ei. Inima 
ei? Coruptă. Motivațiile ei? Egoiste. Scopul ei? Să mă zdro-
bească. 

Rugați-vă pentru mine! 

Întorcându-ne la cercurile concentrice din capitolul 2, 
un copil abuzat repetat de un membru din familie este victima 
unui comportament îngrozitor de sexualitate sucită. Aici 
avem un caz evident de joc între a fi victimizat de alții, impac-
tul unei familii nesigure și chiar lucrarea rea a influențelor de-
monice. Dar dacă acel copil devine un adult care își abuzează 
soțul/soția, el sau ea este culpabil pentru acele alegeri făcute în 
perioada adultă. Atâta vreme cât respirăm, inimile noastre pă-
cătoase ne oferă prima explicație pentru care oamenii iubesc 
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mai mult întunericul decât lumina (v. Ioan 3:19). 

În întuneric se ascunde o problemă cronică, și ea se în-
răutățește cu vârsta. Nu doar că avem o înclinație naturală 
către evitarea asumării vinovăției, ci, împiedicând o dragoste 
în creștere pentru Dumnezeu, disponibilitatea noastră de a 
accepta responsabilitatea pentru acțiunile proprii slăbește pe 
măsură ce îmbătrânim. Păstorul puritan John Owen observa 
următoarele: 

În tinerețe, oamenii au în mod natural sentimente 
mai viguroase, mai active și mai rapide. Pe măsură 
ce mințile lor încetinesc natural, se pierde din as-
cuțime și rapiditate. Cu toate acestea, dacă ei nu 
se complac în senzualitate și pofte corupte, vor 
crește în hotărârile și judecățile lor împotriva aces-
tora. Dar dacă dorințele lor (sau emoțiile discipli-
nate) nu sunt educate, ei vor ajunge niște bătrâni 
nebuni. Este ca și cum tendințele slabe ale copilă-
riei n-au fost niciodată corectate, astfel că ele con-
duc către bătrânețe la forme mai mari și mai exa-
gerate de slăbiciune.5 

RECUPERAREA RESPONSABILITĂȚII PERSONALE 

Dacă vrem să avem căsnicii durabile, trebuie să fim per-
severenți în atenția acordată acestui detaliu. Nu lăsa ca sufe-
rința, cinismul sau păcatul să îți dilueze responsabilitatea 

 
5 John Owen, Sin and Temptation, abr. and ed. James M. Houston (Minneapolis, MN: 
Bethany House, 1995), p. 43. Publicată și în limba română la Editura MAGNA GRATIA. 
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morală. Nu cădea într-un fel de a gândi sau trăi care submi-
nează fundamental responsabilitatea pentru alegerile pe care 
le faci. Nu pasa blamul la alții sau la Dumnezeu. Iacov ne 
avertizează: 

Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit 
de Dumnezeu”. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit 
ca să facă rău, și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci 
fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuși 
și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere pă-
catului; și păcatul odată făptuit, aduce moartea. (Ia-
cov 1:13-15) 

Iacov ne spune că pierderea abilității de asumare a res-
ponsabilității personale este ucigătoare. Și iată un motiv: 
Dacă ne pierdem această abilitate, pierdem smerenia pe care 
Dumnezeu ne-o cere (Mica 6:8; Iacov 4:10). 

Smerenia este esențială pentru o căsnicie de durată. O 
acceptare smerită a responsabilității acțiunilor noastre – o 
conștientizare continuă a culpabilității noastre ca păcătoși – 
ne face mai suspicioși față de noi înșine în loc să fim suspici-
oși pe celălalt, și ne ajută să depindem zilnic de harul și sufi-
ciența uimitoare ale lui Dumnezeu, în loc să ne bizuim pe 
meritele noastre.  

Smerenia ne reamintește că noi nu suntem Creatorul, 
ci ființe create. Nu suntem puternici, ci slabi. Nu am ajuns 
încă la final, ci suntem doar niște călători care merg către casa 
lor veșnică. 
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Care este situația ta? Are această asumare a responsa-
bilității un loc clar în povestea din interiorul tău? Un alt fel 
de a pune această întrebare ar fi următorul: Cresc eu în sme-
renie ca soț/soție? Iată cinci întrebări ajutătoare pe care să ți le 
pui pentru auto-evaluare. Gândește-te la ele ca la un fel de 
test de smerenie de făcut acasă. 

1. Cum reacționez când soțul/soția mă critică și mă co-
rectează? Există o legătură vitală între felul în care primim 
corecții și dacă avem sau nu înțelepciune. Solomon spunea: 
„mustră-l pe cel înțelept, și el te va iubi” (Prov. 9:8); „înțelep-
tul ascultă sfaturile” (Prov. 12:15); „Cine iubește certarea, 
iubește știința; dar cine urăște mustrarea, este prost” (Prov. 
12:1). 

Acesta este un adevăr dificil de digerat, pentru că noi 
toți urâm criticile, și cred că nimeni nu le urăște mai mult ca 
mine. Un prieten mi-a povestit recent despre unele modali-
tăți în care pot să mă corectez. M-am aricit la remarcile lui 
din două motive. În primul rând, sugera că sunt imperfect. 
Îți dai seama? În al doilea rând, îmi confirma că sunt respon-
sabil pentru imperfecțiunile mele. 

Poți înțelege ce se întâmplă aici? Când mă atac că sunt 
corectat, de fapt demonstrez lipsă de smerenie. Cum ești tu? 

Vede soțul/soția în tine dorința de a crește în înțelep-
ciune când îți aduce critici sau te evaluează? Ești cunoscut în 
familia ta sau printre prietenii tăi pentru că accepți corecția 
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cu smerenie, sau te văd ei încăpățânat și reacționând când ți 
se aduc critici potrivite? 

2. Cum reacționez când soțul/soția păcătuiește față de 
mine? Această situație este ca atunci când pui pantoful în pi-
ciorul celălalt. Dacă ești căsătorit, astfel de situații sunt inevi-
tabile. Într-un anume moment, te vei afla la capătul dureros 
al păcatului soțului/soției tale. Iată un lucru pe care l-am în-
vățat în căsnicie: atitudinea mea când mi se păcătuiește – sau 
când cred eu că s-a păcătuit față de mine – scoate la iveală cât 
de bine înțeleg Evanghelia. 

Ai tendința de a replica sau de a-ți da o permisiune spe-
cială de a fi mânios sau cinic față de soț/soție când el/ea pă-
cătuiește față de tine? Noi toți putem înțelege aceste ispite, 
dar aici vorbesc despre acțiunile tale. Cercetează-te și amin-
tește-ți cum a reacționat Hristos față de noi atunci când noi 
am jucat rolul dușmanilor Lui (Rom. 5:10). El a demonstrat 
o dragoste smerită și perseverentă. Nu uita niciodată că, „pe 
când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi” 
(Rom. 5:8). 

3. Cum descriu cele mai mari obstacole interioare? Am 
tendința de a folosi cuvinte prin care îmi recunosc responsabi-
litatea pentru păcatele mele, sau replic și pasez vinovăția? 
Aceasta este atitudinea noastră de a crea o lume lipsită de ac-
cente morale. Avem tendința de a ilustra o existență în care, 
dacă ar fi să mă descriu, nu am cu adevărat nevoie de un 
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Mântuitor, ci doar de îmbunătățire și acceptare de sine. Dar 
acest lucru ne răpește abilitatea de a fi părtași beneficiilor 
Evangheliei. Așa cum spunea Jerry Bridges, „pentru a bene-
ficia de Evanghelie în fiecare zi, trebuie să recunoaștem că 
suntem încă niște păcătoși”.6 

Ești unul ca mine? Dacă devin mânios pe ceva, prefer 
să evit cuvinte biblice precum mânie și amărăciune, pentru 
că ele sunt încărcate de o greutate morală care mă străpunge. 
Mai degrabă aș menționa în treacăt că m-am simțit mofturos, 
afectat, iritat, frustrat sau prea sensibil. În fapt, poate că mă 
gândesc că m-am trezit stresat, izolat, tensionat, iritat, necăjit 
sau testat. Ai înțeles ce vreau să spun. Acele cuvinte pot fi 
folosite bine ca descriptori, dar au puțină greutate morală. 

Fiul lui Dumnezeu nu Și-a vărsat sângele pentru că eu 
aș fi morocănos sau sensibil. El a murit pentru că sunt un re-
bel egoist și mânios. 

4. Alerg la Hristos când devin conștient de păcat? 
„După cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hris-
tos” (1 Cor. 15:22). Hristos a venit ca ultimul Adam (1 Cor. 
15:45-48), ascultând de Legea lui Dumnezeu în toate lucru-
rile și în tot timpul – în timp ce primul Adam a fost incapabil 
să asculte de o singură restricție simplă. Istoria ascultării per-
fecte a lui Hristos a devenit apoi tezaurul neprihănirii ce ne-

 
6 Jerry Bridges, The Discipline of Grace: God’s Role and Our Role in the Pursuit of Holiness 
(Colorado Springs: NavPress, 2006), 22. 
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a fost pusă în cont (Rom. 4:23-25). Asta înseamnă că, atunci 
când păcătuim, nu trebuie să ne protejăm cu mândrie iluzia 
perfecțiunii sau să ne ispășim păcatele prin fapte bune. 

Ultimul Adam a spus „s-a isprăvit” la momentul mor-
ții Lui pentru ca noi să putem trăi o viață abundentă și să ne 
bucurăm de o căsnicie abundentă până ce vom merge acasă, 
unde vom fi cu El. Oamenii smeriți aleargă la Mântuitorul în 
această viață, astfel încât să poată celebra gloria Lui în viața 
viitoare (1 Petru 4:13). 

5. Cresc oare prin har într-o uimire mai mare? Pavel îi 
scria bisericii din Roma: „am o vie dorință să vă vestesc Evan-
ghelia vouă celor din Roma” (Rom. 1:15). Implicația este 
profundă. Vestea bună nu este doar pentru necredincioși, ci 
și pentru cei care sunt deja parte dintr-o biserică înfloritoare. 
Evanghelia nu este doar calea prin care începem viața creș-
tină; prin ea creștem în credință. Este ușor să pierdem firul 
acestui adevăr simplu. Când răspundem la Evanghelie prin 
credință, aceasta ne dă o inimă nouă, cu dorințe noi de a-L 
onora pe Dumnezeu, de a ne pocăi de păcat, de a ne iubi so-
țul/soția și de a ne smeri înaintea lor. 

De aceea, întreabă-te acestea: Pot vedea că am nevoie 
zilnic de dragostea lui Hristos și de înnoirea adusă de Evan-
ghelie? Sunt eu uimit de suficiența lui Hristos care mă găsește 
exact acolo unde sunt rănit și mă lupt? Cresc în conștientiza-
rea felului cum Evanghelia se aplică păcatelor mele specifice? 
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Mă apropii de soț/soție mărturisindu-mi aceste păcate? Îmi 
exprim recunoștința față de Dumnezeu pentru iertarea și pu-
terea Lui uimitoare? 

EVALUAREA PROPRIULUI SUFLET 

Care este situația ta? 

Iată ideea. În cuplurile noastre, trebuie să decidem pe 
care Adam îl urmăm. Într-un moment definitoriu din viața 
lui, primul Adam nu doar că s-a văzut pe sine ca unul căruia 
i se păcătuise. Dar a ni se păcătui nu este în mod obișnuit cea 
mai mare problemă cu care ne întâlnim săptămână de săptă-
mână. De la căderea catastrofică din Eden, cea mai mare pro-
blemă a fost felul în care ocolim asumarea responsabilității. 
Primul Adam și-a pierdut această abilitate; ultimul Adam, 
deși era nevinovat, a luat asupra Lui blamul pentru toți cei 
care cheamă Numele Lui. Dacă acest lucru te smerește, sco-
rul testului tău se poate îmbunătăți. 

Calea smereniei este deschisă oricărui soț sau oricărei 
soții care vrea să își vadă și să își recunoască nevoia disperată 
de har. Venirea responsabilă înaintea lui Dumnezeu este pre-
condiția dureroasă pentru a putea fi iertați de Dumnezeu. 
Acesta este un adevăr pe care l-am cunoscut când am început 
acest drum, dar îmi doresc să îl fi cunoscut mai profund și la 
nivelul experienței practice. De-a lungul anilor, am învățat că 
acceptarea vinovăției ajunge, de fapt, să îmi întărească relația 
de căsnicie. Deoarece Hristos a luat vinovăția mea și statutul 
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meu este sigur în El, pot accepta vinovăția păcatelor mele și 
să trăiesc bucuria iertării mele. 

Când trăiești acea iertare de la Dumnezeu și când o dai 
mai departe soțului/soției tale, aceste lucruri îți vor fortifica 
mult căsnicia cu harul necesar pentru o călătorie de durată. 
Ne vom reîntâlni cu acest model pe parcursul acestei cărți. 
Dumnezeu le arată repetat promisiunile Lui celor ce își ac-
ceptă responsabilitatea pentru păcat și își recunosc nevoia de 
a avea un Mântuitor. El îi întărește pe cei care își acceptă 
slăbiciunea și păcatul. Vei accepta responsabilitatea și apoi să 
îți duci greșelile iar și iar la Hristos? Vei merge pe acest drum 
către El? 

Eu vreau să merg pe acest drum. Dacă faci și tu asta, 
citește schița de pe pagina următoare pentru a explora mai 
departe cele mai devastatoare păcate din spatele căsniciilor 
care se prăbușesc. Apoi, în capitolul următor, ne vom apro-
pia mai mult de un alt moment definitoriu în care harul lui 
Dumnezeu îndulcește fiecare an de căsnicie. 
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Momentul definitoriu nr. 2: Asumarea vinovăției 

 
Lista de păcate care ne determină să ne poticnim este prea nu-
meroasă ca să le putem enumera acum, dar există un aspect fun-
damental care stă în inima fiecărei căsnicii mizerabile și a fiecărui 
divorț devastator, de la începutul istoriei și până azi. 

 Momentul Răspunsul nostru 

Decizia de a că-
uta adevărul 

Voi alege ca punct de 
plecare în problemele 
din căsnicia mea să îmi 
blamez soțul/soția? 

Sau voi accepta cu smerenie 
vinovăția când știu că am gre-
șit? 

Prețul cerut Îmi voi acuza soțul/soția 
pentru situațiile în care a 
contribuit la problemă? 

Sau voi căuta cu smerenie 
propria contribuție și îmi voi 
accepta responsabilitatea 
pentru păcat? 

Oportunitatea de 
a-L înălța pe 
Dumnezeu 

Mă voi supune minciunii 
care îmi șoptește că aș fi 
o victimă a deciziilor lui 
Dumnezeu? 

Sau sunt capabil să văd că 
păcatul a așezat scena pentru 
viața, moartea și învierea 
Mântuitorului? Sunt eu uimit 
de suficiența lui Hristos, care 
mă ajută exact acolo unde eu 
mă lupt?  

Felul în care su-
fletul crește 

Resping corecția? Am 
tendința de a replica sau 
îmi acord permisiunea 
de a fi mânios și cinic 
față de celălalt când 
el/ea păcătuiește împo-
triva mea? 

Sau iau în considerare ce s-a 
spus, anume să primesc mus-
trarea cu smerenie și să îmi 
amintesc cum Hristos a reac-
ționat față de mine, când eu 
am fost vrăjmașul Lui (Rom. 
5:10)? 

Felul în care 
aceasta stabi-
lește destinația 
noastră 

Când păcătuiesc, prote-
jez cu mândrie iluzia per-
fecțiunii mele sau încerc 
să îmi ispășesc păcatele 
prin fapte bune? 

Sau alerg la Mântuitorul în 
această viață astfel încât să 
celebrez gloria Lui în viața 
veșnică? 
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........ 

MOMENTUL DEFINITORIU NR. 3:             
MOMENTUL SLĂBICIUNII 
 

O rază din soarele la apus a găsit paharul de cristal cu 
vin în mâna lui Erin. Un curcubeu s-a împrăștiat peste masă. 
Părea că se împlinea un vis ca ea și soțul ei să își celebreze cei 
zece ani de căsnicie la acest restaurant select, de cinci stele. Să 
aibă o masă rezervată cu vedere către mare chiar la apusul soa-
relui părea, ei bine, ca și cum Raiul le făcuse acea rezervare. 
Kenny a ridicat paharul ca să toasteze. „Fie ca zecile de ani 
care ne stau înainte să fie mai ușoare decât prima decadă!” 

Erin și-a ridicat paharul ca să completeze obiceiul, în 
timp ce un zâmbet cald se răspândea pe fața ei. „Căsnicia este 
pur și simplu cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată”, 
a spus ea un pic timid, „dar m-aș mărita din nou cu tine cât 
ai zice pește. Pentru noi!” 

Cina era delicioasă. Au discutat acolo despre felul în 
care s-au întâlnit pentru prima dată, despre nunta lor și des-
pre primele greșeli din căsnicie. „M-am întrebat cum avea să 
fie căsnicia după primii zece ani”, spuse Erin într-o notă de 
ușor regret. 
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„Mă scuzați”, s-a auzit atunci o voce dinapoia ei. Era 
gazda care îi însoțise ceva mai devreme până la masa lor. 
„Sunteți Kenny și Erin, cei care își celebrează zece ani de căs-
nicie, așa este?” Kenny și Erin au încuviințat simultan. 
„Aceste două daruri au fost lăsate la ușă pentru voi de o per-
soană care nu și-a lăsat numele”. 

Kenny și Erin au privit surprinși către gazdă, apoi unul 
spre celălalt. În final, și-au îndreptat privirile către două cu-
tiuțe, identice ca mărime și în felul în care erau ambalate, cu-
tii care stăteau la marginea mesei una lângă alta, într-un fel 
ciudat, cu o felicitare între ele. Până ce Kenny și Erin să se 
dezmeticească și să întrebe mai multe lucruri despre cel care 
a adus aceste daruri misterioase, gazda deja plecase. 

„Pun pariu că sunt de la firmă”, a spus Kenny. „Cole-
gii știu că noi sărbătorim aniversarea căsniciei și probabil că 
și-au imaginat unde urmează să luăm cina. Este un fel frumos 
de a lăuda cele mai bune talente pe care le au. Mi se pare ceva 
drăguț din partea lor”. 

„Și tata știa de noi”, spuse Erin trăgând un fel de nă-
dejde. „S-ar putea să fie de la el”. 

Kenny a luat felicitarea și-a dat-o lui Erin. „Ai onoa-
rea!” Erin a deschis plicul și a citit felicitarea cu glas tare: 

„Pentru Erin și Kenny – ca să vă facă puternici și 
căsnicia voastră durabilă! Cu dragoste, Isus”. 
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Kenny și Erin se uitau ciudat unul la celălalt. Era oare 
vreo glumă? Bănuiala lor a dat naștere imediat curiozității. 
De ce să le trimită cineva un dar semnat din partea lui Isus? 
Ce ar putea fi în cutii? Cum era posibil ca două cutii să le 
ajute căsnicia să fie puternică și de durată? Au luat imediat 
cutiile și le-au deschis. 

Ceea ce au găsit în interior era o pereche de spini, 
foarte ascuțiți, fiecare potrivită într-un fel ciudat pentru cel 
care a deschis cutia. Kenny și Erin le-au pus imediat înapoi 
pe masă. Se uitau fără să clipească la cei doi spini cum stăteau 
cuibăriți și netulburați în cutiile lor, ca o viperă care dormea 
– tăcută, veninoasă și periculoasă. 

Kenny a luat din nou felicitarea și a recitit-o. „Ca să vă 
facă puternici și căsnicia voastră durabilă”. A privit-o atunci 
pe Erin și i-a spus: „Ce are de-a face un spin cu o căsnicie de 
durată?” 

CUM SE APĂRĂ SLĂBICIUNEA 

Pavel a scris epistola pe care noi o numim 2 Corinteni 
într-o perioadă de mari suferințe personale. Un grup de oa-
meni pe care el îi denumește, într-un fel, „super-apostoli” 
(11:5; 12:11) plănuia o răsturnare de autoritate în biserica 
din Corint. Strategia lor era formată dintr-un atac frontal. 
Scopul era să submineze autoritatea lui Pavel și să seducă bi-
serica pentru a-i prelua conducerea. Aceasta era un fel de pre-
luare ostilă, mascată în spatele unui jargon spiritual. 
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Te-ai aflat vreodată într-o situație în care forțe pe care 
nu le poți controla te subminează pe tine sau pe cel pe care îl 
iubești? Este suficient să trăiești ceva mai mult, și poți spune 
că toți oamenii se întâlnesc în viața lor cu un fel sau altul de 
super-apostoli. Ei apar în multe forme și mărimi. Într-o căsni-
cie, ei pot lua forma vocilor atrăgătoare care îl ispitesc pe unul 
dintre voi către o relație în afara familiei. În cazul liderilor, 
poate fi vorba despre o împotrivire neașteptată care le submi-
nează credibilitatea. Pentru părinți, aceștia pot fi prietenii gre-
șiți apăruți la momentul nepotrivit în viețile copiilor noștri. 

Pavel nu putea să îi scuture pe acești indivizi. Ei erau 
un fel de troli dinaintea internetului, care atacau competența 
și credibilitatea lui Pavel. Cu greu s-ar fi putut spune că ata-
cul lor era subtil. Din punctul lor de vedere, prezența lui Pa-
vel ca lider trecea neremarcată (10:10), iar predicarea lui era 
considerată inferioară standardului vremii (11:4–6). Ei pre-
tindeau că cele mai bune abilități de lider ale lui Pavel se ve-
deau doar în epistolele lui și că era cel mai curajos atunci când 
era departe (10:2).  

De asemenea, ei spuneau că Pavel propovăduia fără a 
fi plătit, ceea ce era un aspect scandalos în vremurile antice, 
întrucât cea mai bună măsură a talentului didactic autentic 
erau tarifele ridicate (11:7). Dacă toate aceste lucruri nu do-
vedeau ceea ce susțineau acești învățători falși, ei pretindeau 
și că Pavel nu avusese parte de niciun fel de experiențe supra-
naturale, lucruri despre care mulți oameni credeau că erau 
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necesare pentru a valida dacă cineva avea cu adevărat autori-
tate spirituală. 

Acuzația principală pe care au adus-o împotriva lui Pa-
vel ar putea fi rezumată în trei cuvinte simple: Pavel este slab! 

De aceea, Pavel se regăsește între stânca detractorilor 
lui și locul dificil în care se găseau oamenii lui, o poziție deli-
cată pentru orice lider. Pavel trebuia să se apere pe sine și să 
dea socoteală pentru lucrarea lui. Textul din 2 Corinteni 10–
13 ne prezintă apărarea lui Pavel, și este locul în care lucrurile 
devin interesante: 

Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina stră-
lucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în 
carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască, și să 
mă împiedice să mă îngâmf. De trei ori am rugat pe 
Domnul să mi-l ia. Și El mi-a zis: „Harul Meu îți 
este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este fă-
cută desăvârșită”. Deci mă voi lăuda mult mai bu-
curos cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui 
Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în 
slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în 
strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt slab, 
atunci sunt tare. (2 Cor 12:7-10) 

Pavel a folosit o imagine paradoxală – o aparentă con-
tradicție – care, la prima vedere, poate părea cu totul lipsită 
de sens. Pavel face din slăbiciunea lui mijlocul cu care se 
apără. Argumentul lui se desfășoară în felul următor: „Voi 
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credeți că sunt slab? Ei bine, am o veste nemaipomenită pen-
tru voi. Sunt mai slab decât vă puteți imagina. Sunt foarte 
slab! În fapt, chiar vreau să mă laud cu slăbiciunea mea”. 

Cum vine asta?! 

DEFINIȚIA SLĂBICIUNII 

Și noi suntem slabi, asemenea lui Pavel. În fapt, căsni-
cia este unirea a doi oameni într-o călătorie pentru a-și desco-
peri slăbiciunea. Scopul pe care îl am în vedere când admit 
acest lucru nu este un fel de dezgust de sine. Asta ar suna ca 
și cum am spune că ceea ce constituie cheia pentru maturita-
tea spirituală sau pentru sănătatea căsniciei ar fi să recităm 
șirul eșecurilor noastre înaintea oricui ar vrea să le audă. 
Aceasta este ceva diferit de critica de sine. Pentru a înțelege 
de ce a folosit Pavel această modalitate misterioasă de a se 
apăra, trebuie să înțelegem unde se află centrul slăbiciunii 
noastre. 

În esența ei, slăbiciunea este experimentarea incapaci-
tății noastre care ne duce în punctul dependenței de Dumne-
zeu. Noi experimentăm neputința sau slăbiciunea în cel pu-
țin două modalități: neputința mortală și neputința zilnică. 

Neputință mortală 

Slăbiciunea este o realitate a vieții și a căsniciei deoa-
rece noi nu suntem Dumnezeu. Noi suntem ființe create, nu 
Creatorul. Noi suntem ființe limitate, așa ca trăim cu aceste 



CAPITOLUL 4  87 

 

neputințe. Dar aici nu este vorba doar că suntem limitați în 
calitatea noastră de creaturi, ci și că nu suntem atât de înțe-
lepți și puternici cum este Dumnezeu. Nu, ci suntem în ace-
lași timp și niște ființe căzute. Noi am păcătuit. Înaintea lui 
Hristos, avem nevoie de iertare, avem nevoie să fim născuți 
din nou. Fără Isus, noi meritam mânia. Problema noastră 
este fatală. Noi suntem morți spiritual – adică incapabili să 
facem ceva cu valoare morală ca să ne ajutăm pe noi înșine. 
Suntem slabi, astfel că avem nevoie disperată de ajutorul sin-
gurului care este puternic. Pe când noi eram morți, aveam 
nevoie de Isus, Mântuitorul, așa încât El să facă pentru noi 
ceea ce noi eram incapabili să împlinim prin puterile noastre. 
Scriptura confirmă acest adevăr atunci când Pavel scrie că, 
„măcar că eram morți în greșelile noastre, [Dumnezeu] ne-a 
adus la viață împreună cu Hristos” (Efes. 2:5). 

Atunci când Pavel spune, „noi Îl propovăduim pe 
Hristos cel răstignit, care pentru Iudei este o pricină de po-
ticnire, și pentru Neamuri o nebunie” (1 Cor. 1:23), el ne 
reamintește de faptul că, așa cum ar trebui să înțelegem, cru-
cea este o pricină de poticnire și nebunie tocmai pentru că ea 
face ca abilitatea omului să fie complet irelevantă în lucrarea 
mântuirii. Ea face neputința mortală să devină elementul de 
legătură cu harul. Îți amintești de momentul când ai venit la 
Hristos? Noi nu am fost trofee ale creației aduse înaintea lui 
Dumnezeu pentru că am fi avut o viață strălucitoare și ne-am 
fi câștigat aprobarea din partea Lui. Nu, ci eram nepoleiți, 
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zdrobiți și niște relicve ticăloase, pătate de o viață de păcat și 
aruncate în prăpastie. Când vine vorba de bunătate interi-
oară sau de faptele bune pe care le facem, noi suntem deznă-
dăjduit de descalificați așa încât nu ne putem mântui pe noi 
înșine. 

Trofeele n-au nevoie de un Mântuitor. Păcătoșii slabi 
au nevoie de El.  

Iată de ce oamenii cei mai bogați și mai celebri din 
lume rareori Îl găsesc pe Isus. Oamenii bogați și influenți 
consideră că este dificil să își accepte neputința mortală. Co-
mentatorul biblic David Garland descrie acest adevăr în felul 
următor: 

Dumnezeu i-a ales pe cei nebuni pentru că cei în-
țelepți considerau Crucea ca o nebunie atunci 
când se gândeau la ea ca mijlocul pentru mântui-
rea lumii; El i-a ales pe cei slabi pentru că cei pu-
ternici își închipuiau că erau suficient de puternici 
fără Dumnezeu; și i-a ales pe cei slabi și disprețuiți 
pentru că cei puternici și înălțați în sine nu consi-
derau vrednic de ei să se asocieze cu un Dumnezeu 
crucificat. Totuși, cei nebuni, slabi și disprețuiți 
răspund mai degrabă la rușinea Crucii, pentru că 
ei sunt deja rușinați. Spre deosebire de cei puter-
nici, cei considerați nebuni și slabi sunt mai pre-
dispuși să accepte paradoxul slăbiciunii divine 
care aduce cu ea putere. Ei răspund mai degrabă la 
rușinea Crucii pentru că ei înșiși aparțin grupului 
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celor rușinați.1 

Neputință zilnică 

Dar neputința și slăbiciunea nu sunt limitate doar la 
mântuire, ca și cum am fi disperați după Dumnezeu înainte 
ca Hristos să ne convertească la niște specii de super-eroi pu-
ternici. Slăbiciunea este și o neputință zilnică – căci avem do-
menii de limitare, vulnerabilitate și susceptibilitate la cădere 
care ne cer să ne bazăm constant pe Dumnezeu. Slăbiciunea 
ilustrează acele aspecte din viața noastră în care ni se reamin-
tește că nu suntem niște cuceritori care stăpânesc peste îm-
părății și care sunt capabili de atotștiință, atotputernicie și 
competență universală, după bunul nostru plac. Nici pe de-
parte! 

Noi suntem cei căzuți și fragili care uită de întâlnirile 
planificate, își distrug mașinile și lasă din greșeală ușile des-
chise, invitând astfel tot felul de fiare sălbatice și insecte să 
devină locatari în casele lor. Și știi despre ce vorbesc. Noi sun-
tem cei care dorm prea mult, care mănâncă în exces, care uită 
de plata facturilor, acei oameni despre care se poate exclama 
deseori „O, Doamne, ce-i cu mirosul ăla?” Suntem slabi!  

Fragilitatea noastră este de asemenea destul de diversă 
și specifică. Gândește-te la căsnicia ta. Pentru noi, fragilitatea 
înseamnă că Kimm suferă  cu un genunchi, eu călătoresc cu 

 
1 David E. Garland, 1 Corinthians, Baker Exegetical Commentary on the New Testament 
(Grand Rapids: Baker Academic, 2003), p. 76. 
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o pernă pusă la spate, mulțumită artritei care îmi afectează 
partea lombară a coloanei vertebrale. Gândește-te și la restul 
lumii, dincolo de familia ta. Oamenii au parte de multă sufe-
rință – fizică, emoțională sau mentală – suferințe care sunt 
gravate într-un fel unic în fiecare. Primul președinte al State-
lor Unite, George Washington, avea probleme serioase la 
dantură și și-a pierdut toți dinții. Winston Churchill avea 
probleme cu inima, astfel că a avut o criză coronariană în 
timpul unei vizite la Casa Albă. Maica Tereza avea probleme 
cu plămânii și cu rinichii. Abraham Lincoln s-a luptat mult 
cu depresia. Fiecare dintre noi avem neputințe specifice și 
probleme de sănătate care par să fi fost instalate în trupul 
nostru încă de la naștere. 

Totuși, misterios și remarcabil este că slăbiciunile 
noastre – neputințele noastre zilnice – devin un mijloc prin 
care Dumnezeu acționează. În loc să ne condamne pentru 
aceste neputințe, Dumnezeu alege să facă din slăbiciunea 
noastră locul în care puterea Lui să iasă învingătoare. Așa 
cum observa cândva John Stott, „puterea lui Dumnezeu 
operează cel mai bine în slăbiciunea omului”.2 

SPINII ȘI SCOPUL LUI DUMNEZEU 

Îți aduce aminte de darurile aniversare ciudate ale lui 
Kenny și Erin? Apostolul Pavel a primit un dar asemănător. 

 
2 John Stott, Basic Christian Leadership: Biblical Models of Church, Gospel and Ministry 
(Downers Grove, IL: InterVarsity, 2002), p. 38. 
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Acesta este felul în care el a învățat lecția paradoxală care îi 
spunea că Dumnezeu Își folosește puterea în slăbiciunea 
noastră. Cuvintele de apărare ale lui Pavel iau o turnură ex-
traordinară în 2 Corinteni 12. În fața acelor super-apostoli 
iubitori de lume, siguri pe ei înșiși și care își promovau marca, 
Pavel începe relatând o experiență supranaturală. „Știu un 
om”, începe el (12:2), și vedem imediat cum această întâm-
plare va fi diferită de poveștile criticilor lui Pavel. El este reți-
nut în a-și câștiga recunoaștere sau credibilitate din experien-
țele sale spirituale, așa că se introduce în narațiune într-un fel 
anonim. Felul lui de a raționa este destul de direct: „Chiar 
dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun, căci aș spune adevărul; 
dar mă feresc, ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai 
înaltă decât ce vede în mine, sau ce aude de la mine” (12:6). 

Dacă ai căutat vreodată un test rapid despre cât de „pa-
ulin” ai fi, trebuie doar să te întrebi aceasta: „Mă preocupă 
faptul că oamenii nu mă apreciază suficient sau că se gândesc 
prea mult la mine?” Pavel era întotdeauna ocupat de ultima 
parte. Care este situația ta? 

Dar Pavel continuă: „Și știu că omul acesta (dacă a fost 
în trup sau fără trup, nu știu: Dumnezeu știe), a fost răpit în 
Rai, și a auzit cuvinte, care nu se pot spune, și pe care nu-i 
este îngăduit unui om să le rostească” (12:3-4). Pavel a fost 
răpit în al treilea cer, unde a auzit lucruri care nu puteau fi 
descrise. Și, pentru a-l împiedica să devină mândru de asta, 
Pavel primește un țepuș. 
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S-au făcut foarte multe speculații în legătură cu natura 
exactă a acestui țepuș. Unii comentatori spun că era vorba des-
pre o boală, alții spun era vorba despre persecuție, iar alții spun 
că era o neputință trupească, cum ar fi o vedere slabă sau un 
defect de vorbire. Nu știm în realitate în ce consta aceasta, dar 
știm destule lucruri. Noi știm, de exemplu, că acest țepuș a de-
venit o suferință însemnată în viața lui. De ce altceva ar fi avut 
nevoie un om care a suferit oroarea celor 39 de biciuiri în cinci 
circumstanțe separate, care a fost bătut cu nuiele de trei ori și 
care a suferit și fiind lovit cu pietre (2 Cor. 11:24-25), ca să 
apeleze insistent înaintea lui Dumnezeu ca să îl elibereze de 
acel țepuș? Pavel ne spune că el a insistat înainte Domnului de 
trei ori ca să fie eliberat de acea suferință (12:7). 

Indiferent în ce a constat acest țepuș, l-a străpuns 
adânc pe Pavel. Țepușul fusese făcut pentru el. 

Dar privește cu atenție la versetul 7. Când Pavel spune 
că „mi-a fost pus un țepuș în carne” (2 Cor. 12:7), majorita-
tea comentatorilor cad de acord asupra faptului că Cel ce i-a 
dat acest țepuș era Dumnezeu. Iată de ce spinii pentru Kenny 
și Erin din povestirea mea de mai sus au venit croiți pentru ei 
din partea lui Isus. Pe de o parte, acest lucru are logică, nu? De 
ce ar dori păcatul sau Satana să îl împiedice pe Pavel să se mân-
drească? El nu ar face niciodată asta. Nu, Dumnezeu însuși a 
presat acest țepuș în trupul lui Pavel. Dumnezeu a folosit o 
suferință croită pentru Pavel – una care nu avea să înceteze 
niciodată – pentru a-l înfrâna pe Pavel și pentru a-l face să fie 
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întotdeauna realist. Acest țepuș l-a făcut slab, disperat de 
slab. În schimb, această slăbiciune l-a împins înapoi la Dum-
nezeu. 

Dar versetul 7 spune mai mult. Țepușul a fost de ase-
menea „un sol al Satanei, ca să îl pălmuiască” pe Pavel. Țe-
pușul a fost întrucâtva în același timp lucrarea diavolului și 
rânduiala lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu s-a fo-
losit de Satana pentru a-l proteja pe Pavel de mândrie. Gân-
dește-te la acest lucru uimitor! Isus l-a folosit pe diavolul pen-
tru a-l stimula pe Pavel la evlavie. 

Gândește-te la acest adevăr data viitoare când găsești 
un țepuș în cutia de cadou la aniversarea căsniciei voastre. 
Gândește-te la el data viitoare când simți cum căsnicia vă este 
asaltată de vrăjmașul.  

Se poate ca Dumnezeu să fi potrivit această slăbiciune 
pentru căsnicia voastră, așa încât să vă facă să fiți mai dispe-
rați după El. Se poate ca soțul sau soția să fie bolnav(ă) sau să 
aveți un copil diagnosticat cu o dizabilitate. Se poate ca fami-
lia să fie formată din mai mulți copii decât vă ajunge bugetul 
lunar.  

Poate fi un țepuș financiar, așa încât o parte a venitului 
vostru să se cheltuie pe plata creditelor din studenție, pe sus-
ținerea copiilor, pe taxe sau pe cheltuieli medicale. Se poate 
ca experiențele tale din trecut să creeze complicații de același 
fel în prezent, în căsnicia voastră. 



94 EU ÎNCĂ SPUN DA  |  HARVEY 

Oricare ar fi situația, nu încercați să scăpați de acest țe-
puș. Lui Pavel nu i-a fost teamă să recunoască faptul că țepu-
șul lui era un mesager de la cel rău. Totuși, la fel cum cununa 
de spini a fost presată pe capul lui Hristos, Pavel a văzut că 
Dumnezeu avea un plan bun și glorios dincolo de durere. În 
povestea de la începutul capitolului, Kenny a pus o întrebare 
normală: „Ce are de-a face un spin cu o căsnicie de durată?” 

Pavel ne ajută să începem să vedem care este răspunsul. 
Spinii produc slăbiciune. O slăbiciune care vine ca urmare a 
unui țepuș creează rodul necesar pentru ca, în căsniciile 
noastre, să mergem pe distanță lungă. Rodul acela nu poate 
fi obținut în nicio altă manieră decât prin durerea care ne 
străpunge trupurile. 

SPINII AU CU EI O PROMISIUNE 

Dumnezeu nu trimite spini ca să ne dea durere la în-
tâmplare. Slăbiciunea în sine nu este o virtute pentru Dum-
nezeu. În timp ce Dumnezeu folosește spinii ca să ne ajute să 
depindem mai mult de El, acesta nu este singurul lor scop. 
Dumnezeu folosește spinii pentru a ne conecta la puterea 
Lui. Slăbiciunea este locul unde noi Îl întâlnim pe Dumne-
zeu în neputințele noastre și locul unde descoperim puterea 
Lui remarcabilă.  

„Dumnezeu mi-a dat trei copilași minunați, și ei sunt 
mai prețioși decât aș putea să exprim în cuvinte”. Ellen ros-
tea aceste cuvinte cu lacrimi în ochi. „Dar greutatea în plus… 
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unsprezece kg blestemate care par să sfideze orice exercițiu fi-
zic și orice dietă pe care încerc să mi le impun. Asta mă face să 
mă simt neatractivă și lipsită de disciplină... iar viața noastră 
sexuală este ca un ventilator, având nevoie disperată de aer!” 

Ellen nu își imaginase niciodată problemele care ur-
mau să vină după trei sarcini. Totul se întinsese, însă elastici-
tatea dispăruse. Ajunsese să urască fiecare kilogram în plus 
pe care îl pusese pe corpul ei. A se dezbrăca și a uita de sine 
suficient încât să se bucure de viața sexuală, părea ca o altă 
viață. Ea își simțea trupul ca o mașină veche – cu mulți km la 
bord, prea multe reparații și substanțial mai mare decât mo-
delele mai noi. 

În căsnicie, spinii nu-l străpung doar pe unul dintre 
soți. Doar unul dintre noi ar putea fi străpuns, dar amândoi 
sângerăm. Soțul lui Ellen a încercat să îi spună că greutatea 
nu conta. El a insistat spunându-i că era la fel de frumoasă, la 
fel de atrăgătoare și la fel de sexy. Dar acest lucru nu făcea 
decât să o frustreze și mai mult. Ellen s-a rugat de multe ori, 
dar nimic nu s-a schimbat. Dumnezeu părea că îi refuză ru-
găciunile. Țepușul greutății ei o apăsa adânc. 

Amintește-ți că spinii noștri nu sunt produși în masă 
și puși la vânzare în supermarket. Ei sunt foarte personalizați 
și codificați cu un scop precis pentru fiecare dintre noi. Noi 
experimentăm adesea prezența țepușului, dar nu îi cunoaș-
tem scopul. 
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Se poate ca Dumnezeu să fi permis ca Ellen să ia în gre-
utate pentru a-i înfrâna idolatria față de înfățișarea fizică. 
Poate că Dumnezeu lucra în ea cultivând o frumusețe interi-
oară în timp ce spinul acela o făcea să sângereze. Poate că to-
tul avea de-a face cu căsnicia ei. Poate că existau lecții ale dra-
gostei pe care Dumnezeu dorea să le hrănească în ea și în so-
țul ei, învățându-i că, odată cu trecerea timpului, sexul are 
mai puțin de-a face cu atracția fizică și mai mult cu ideea de 
a fi împreună. Poate că Dumnezeu lucra crescându-l pe soțul 
ei și făcându-l un bărbat care înțelege și știe cum să își încu-
rajeze soția chiar și atunci când ea își ura propriul trup. 

Țepușul lui Pavel nu a venit cu un scop foarte clar, dar 
a venit cu o promisiune: „Harul Meu îți este de ajuns; căci 
puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită” (2 Cor. 
12:9). Harul vine asupra celor care își mută atenția de la ceea 
ce Dumnezeu le interzice (un scop pe care îl pot observa ime-
diat) către ceea ce Dumnezeu le oferă (o promisiune fermă). 

În final, ochii lui Ellen și ai soțului ei s-au îndreptat 
într-o altă direcție. Ei au conștientizat că trăiau concentrați 
pe acel spin, în loc să trăiască vieți concentrate pe har, așa că 
au început să facă pași mărunți împreună. Pe măsură ce săp-
tămânile treceau, Ellen a primit „har de ajuns” pentru a-și 
schimba felul în care se vedea. Puterea de a-și schimba per-
spectiva nu a fost copleșitoare, dar fost suficientă. În timp, 
felul în care își vedea trupul a făcut loc unei conștientizări tot 
mai mari asupra ariilor din viața ei în care Dumnezeu era la 
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lucru. Ea a început să vadă relațiile intime ca pe darul lui 
Dumnezeu din orice perioadă a vieții, indiferent dacă trupu-
rile se îngrașă sau slăbesc. Astfel, ea a învățat să fie mulțumi-
toare. Chiar dacă se poate să nu-i fi plăcut proporțiile ei, El-
len ajunsese la acele dimensiuni în parte ca urmare minunii 
celor trei copii. 

În acele dimineți întunecate după ce cobora de pe cân-
tar, Ellen nu putea să vadă că țepușul avea în el o promisiune 
transformatoare. Ea trăiește acum o viață mai încrezătoare și 
mai plină de nădejde de schimbare în căsnicia ei, pentru că pu-
terea lui Dumnezeu lucrează prin slăbiciunea ei. În fapt, spi-
nul greutății lui Ellen o ajută să vadă lumea în culori diferite.  

SPINII TRANSFORMĂ LĂUDĂROȘIA NOASTRĂ 

Am de făcut o mărturisire. În primii noștri ani de căs-
nicie, m-am văzut pe mine ca pe darul lui Dumnezeu pentru 
această instituție a căsătoriei. Mă uitam în jurul meu și îmi 
ziceam ceva de genul: „Știi, ca un brand, căsnicia este un lu-
cru destul de serios. Este nevoie de ceva sânge proaspăt, de câtva 
zel inovator din partea unei noi generații de creștini… de tipi 
ca mine!” Îmi imaginam modalitățile în care Dumnezeu ar fi 
putut folosi căsnicia noastră – pentru a înălța înțelepciunea 
rolurilor biblice ale soțului și soției, pentru întărirea exem-
plelor puternice de evlavie în căsnicie sau pentru a pune în 
lumină abilitățile mele de lider. Mă gândeam că avea să fie un 
rol de vedetă pentru mine! 
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Dar faptul că m-am căsătorit nu m-a făcut în niciun 
fel strălucitor, ci mi-a scos la iveală slăbiciunile. În modalități 
regretabile, m-am încrezut în propria putere și în ceea ce ar fi 
putut să producă ea. Pentru a mă păzi ca să nu mă bazez pe 
tăria mea, Dumnezeu mi-a dat un spin care mi-a zdrobit ati-
tudinea de lider și m-a făcut să îmi dau seama cine sunt cu 
adevărat. Spinul a fost o slujbă pentru care eram deopotrivă 
sub-calificat și prea încrezător în mine însumi. După cum vă 
puteți aștepta, am devenit o furtună perfectă pentru desco-
perirea fundațiilor slabe din viața mea. 

Obiectivele mele includeau obținerea unei promovări 
rapide, lauda prietenilor, avansări deosebite, creșteri impre-
sionante de salariu și un statut de director executiv. Și asta 
era doar pentru primul an! Privind înapoi, îmi dau seama că 
nivelul de impact pe care l-am avut asupra organizației a fost 
destul de neînsemnat. Cum a rămas cu promovarea mea ra-
pidă? O mulțime de superiori puteau fi loviți de autobuz, și 
tot n-aveam cum să ajung pe lista scurtă de candidați. Mai 
mult, ignoranța mea era la cote uriașe. Curba mea de învățare 
pentru a ajunge la un real progres era mai înaltă decât mun-
tele Everest. Dar acest lucru nu m-a împiedicat să visez. 

Am compensat prin trudă și ore lungi de muncă lucru-
rile care îmi lipseau în experiență și cunoaștere de sine. Apoi 
s-a întâmplat inevitabilul. 

„Dragul meu, ai ratat aniversarea noastră”. 
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Am stat acolo holbându-mă la Kimm, încercând să 
îmi dau seama ce voia să spună. „Îți aduci aminte, este vorba 
despre al treilea an de când ne-am căsătorit. Ieri a fost ziua 
noastră”, a spus ea sec. „Ai ratat-o, dar nu-ți face probleme, 
a fost oricum o zi destul de plictisitoare și pentru mine”. 

Ochii mi s-au umplut de lacrimi. Mă străduisem atât 
de mult la muncă, încât ratasem complet începutul și finalul 
acelei zile deosebite. Nu m-aș fi închipuit niciodată, nici mă-
car într-un milion de ani, acel soț care uită de aniversarea că-
sătoriei. Nu în timp ce încercam din greu să îmi acopăr toate 
defectele. Nu când îmi dădeam toate silințele să mă dovedesc 
cel mai bun lider în viață. 

Dar s-a întâmplat. În ambiția mea de a excela, am ratat 
să îi acord prioritate căsniciei noastre. Am ratat să îmi onorez 
soția. „Îmi este atât de rușine”, am șoptit eu atunci printre 
lacrimi. „Te rog, iartă-mă”. 

„Bineînțeles că te iert”, a răspuns Kimm. „Ai muncit 
ca un lunatic în ultima vreme. Hai să sărbătorim în seara 
asta!” 

Spinul meu a fost o oportunitate care mi-a depășit cu 
mult abilitățile. Apoi Dumnezeu mi-a trimis un țepuș care a 
scos la iveală cele trei versiuni de eu: bizuirea pe sine, încrede-
rea în sine și suficiența de sine. Sub spoiala mândră a acestei 
trinități corupte, pierdusem din vedere un lucru mult mai 
prioritar decât slujba mea. Privind la o aniversare ratată prin 
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lentilele iertării blânde pe care soția mi-a dat-o, acest lucru a 
schimbat dintr-o dată ordinea în mintea mea. Nu pot face 
totul, nu pot acoperi totul, nu pot să-mi amintesc totul. Nu 
sunt Dumnezeu; sunt un vas slab care are nevoie de atingerea 
zilnică din partea Olarului. Iluzia lui Dave că era soțul acela 
mereu puternic și atent trebuia să fie corectată. Nu sunt 
competent în toate. Sunt în realitate un bărbat slab, care are 
nevoie de un Mântuitor puternic, așa că „mă voi lăuda mult 
mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hris-
tos să rămână în mine” (2 Cor. 12:9). 

HARUL NEOBIȘNUIT AL PUTERII NEAȘTEPTATE 

Spinii specifici pentru Kenny și Erin au venit printr-o 
schimbare neașteptată și prin efectul pe care aceasta l-a avut 
asupra finanțelor lor. Kenny crescuse într-o familie monopa-
rentală, cu o mamă care avea două slujbe ca să le asigure co-
piilor hrana și hainele. Când Kenny i-a cerut mâna lui Erin, 
i-a spus că își va dedica viața asigurându-se că familia lor nu 
va trece niciodată prin lipsuri. Primii lor zece ani păreau să fi 
fost destul de ușori. Afacerea lui Kenny creștea, iar Erin lucra 
part-time oricând își dorea. Dumnezeu era credincios, astfel 
că lipsurile de care Kenny se temea nu au apărut niciodată. 

Nimeni nu vedea lovitura care urma să vină. O nouă 
tehnologie apărută în domeniu a început să consume din cota 
de piață a firmei lui Kenny. În decurs de patru luni, încasările 
au scăzut cu 33%, și amenințau chiar existența companiei lui. 
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Într-o contraofensivă îndrăzneață, Kenny și-a pus gaj casa și 
și-a îmbunătățit tehnologia pentru a rămâne pe piață. Dar 
era deja prea târziu. Nu mai putea ține ritmul. Falimentul era 
singura opțiune. 

Kenny nu își imaginase niciodată că viața avea să îi ser-
vească un astfel de coșmar. Era ca și cum cineva aprinsese un 
fitil și îl aruncase în mijlocul lumii lui Kenny și a lui Erin. 
Toate lucrurile din universul lor fuseseră solide – poziția lor 
financiară, statutul în comunitate, bonitatea lor bancară, le-
găturile lor de afaceri. Acum totul era ruinat. Kenny și Erin 
și-au închis imediat cardurile de credit, și-au anulat vacanțele 
și și-au scos copiii din școlile private. Chiar și după ce au luat 
măsuri disperate, lui Kenny i se părea destul de nesigur cum 
aveau să își păstreze casa. 

Dacă ei ar fi deschis acum cutiuțele de la a zecea lor 
aniversare a căsătoriei, ar fi descoperit că spinii aceia dispăru-
seră. Cel ce le-a trimis acei spini îi scosese din cutii și îi înfip-
sese adânc în trupurile lui Kenny și Erin. Ei încă nu conști-
entizau asta, dar slăbiciunea lor proaspăt descoperită era în 
realitate un dar de la Isus. Vârfurile ascuțite ale spinilor du-
ceau înainte planul divin, lucrând tainic pentru a-i face pe 
Kenny și Erin smeriți, cu gândurile îndreptate către Dumne-
zeu și disperați după Isus. 

Kenny și Erin erau cu greu niște uși de biserică, care să fie 
lăudați pentru credința lor neclintită. Exista durere, iritare, 
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învinovățiri reciproce subtile și multe apeluri de ajutor către 
prietenii din biserică s-au lovit de conflicte și piedici. Uneori 
se simțeau muți emoțional. Visurile pentru care se jertfiseră 
se prăbușeau acum, lăsând mult moloz în jurul lor și în inte-
riorul lor. Povara părea uneori aproape insuportabilă. Nu se 
întâlniseră niciodată cu acest fel de slăbiciune. 

Dar când Kenny și Erin s-au îndreptat către Dumne-
zeu și către alții, cerând ajutorul, ei au experimentat și harul 
imprevizibil al unei puteri neașteptate. Și l-au trăit în două 
feluri: puterea de a se smeri și puterea împlinirii. 

Puterea pentru a ne smeri 

Unde este Dumnezeu când cele mai mari atuuri ale 
tale devin cele mai mari greutăți? Unde să te îndrepți când 
ceva ce ți-a adus succes și bucurie devine o sursă de durere 
adâncă, ascuțită, chiar insuportabilă? Poverile grele cresc ex-
perimentarea gravității problemelor noastre – sau cel puțin 
așa le simțim noi. Ele ne pleacă la pământ. Un cap odată lovit 
de realizări și înălțat de succes se prăbușește sub greutatea im-
portanței de sine. Suntem smeriți și ne plecăm. 

Kenny a simțit acest lucru. El a coborât involuntar pe 
această cale, în mijlocul episoadelor succesive de anxietate. To-
tuși, el nu putea nega paradoxul prin care trecea. Cu cât s-a 
plecat mai mult, cu atât Kenny s-a simțit mai aproape de Hris-
tos. Astfel, el a început să vadă lucrurile puțin diferit. Kenny 
a început să vadă că încrederea lui confortabilă în abilitățile 
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sale nu era soluția, ci problema. El a început să se întrebe: 
„De ce vreau ca toți să mă vadă ca un om de super-succes?” 

Erin știa că se mai petrecea ceva. Kenny vorbea mai pu-
țin în grupul de la biserică, și comentariile lui nu mai erau 
caracterizate de aceleași bravuri. El nu se mai lăuda cu o viață 
victorioasă. Apoi, într-o duminică, păstorul a predicat din 1 
Corinteni, vorbind despre felul de oameni pe care Dumne-
zeu îi folosește: „Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, 
ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lu-
crurile slabe ale lumii, ca să le facă de rușine pe cele tari” 
(1:27). Kenny a fost mai tăcut după biserică decât era de obi-
cei. Erin a bănuit că predica își atinsese ținta. Pe drumul către 
casă, Kenny a spus: „Știi ceva, poate că ți se va părea ceva ne-
bunesc, dar cred că smerirea noastră a fost parte din planul 
lui Dumnezeu. Poate că Dumnezeu m-a salvat de a depinde 
de mine însumi”. 

Erin a zâmbit sprijinindu-și capul de tetiera scaunului: 
„Cine și-ar fi imaginat că a trebuit să cădem atât de mult ca 
să învățăm atât de mult?” 

Puterea împlinirii 

Asemenea bisturielor, spinii taie adânc. Există acolo 
incizie, sânge și durere zdrobitoare. Încercările de extragere a 
spinilor fac și ele răni, totul mulțumită tăișului unui simplu 
spin. Apoi vine vindecarea, și ea necesită timp. Pentru Kenny 
și Erin, aceasta a însemnat ca ei să își înțeleagă și să își accepte 
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pierderea, să adune piesele rupte și să găsească credința de a 
reconstrui încet. 

Ei au învățat să știe cum să gestioneze regretul, cum să 
respingă rușinea și cum să se adapteze la noile realități finan-
ciare. Dar pe măsură ce ei au fost credincioși în a discuta, a 
mărturisi, a se ruga împreună și a cere ajutor, ei au observat 
o schimbare în felul în care vedeau ceea ce Dumnezeu le dă-
duse. Când viața avea de-a face cu a fi puternic, Kenny și Erin 
erau rareori mulțumiți cu ce aveau. Dacă ar fi fost cinstiți, ar 
fi recunoscut că starea lor era mult mai rea decât una carac-
terizată de lipsa de mulțumire. Ei credeau că au dreptul la o 
anumită calitate a vieții și vedeau greutățile și slăbiciunile ca 
piedici inutile, lucruri ce trebuiau îndurate dar de care trebu-
iau să scape cât de repede era posibil. Căsnicia exista în parte 
pentru a se ajuta reciproc să treacă peste momentele rele as-
tfel încât să se bucure de perioadele bune. 

Problema era că goana lor după împlinire nu părea să-
și atingă vreodată țelul. În fapt, cu cât avansau ei în vârstă, cu 
atât creșteau standardele împlinirii lor. Apoi au intervenit 
spinii lor, și ceea ce îi împlinea nu avea să mai fie vreodată 
același lucru. 

Spinul i-a unit. Kenny și Erin nu trecuseră niciodată 
prin dezbinări acute în căsnicia lor, dar nici nu experimenta-
seră o unitate dulce. Lumea lor era încărcată de responsabili-
tăți, pe care se trudeau din greu să le împlinească. În familie, 
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fiecare își știa locul specific în joc, dar nimeni nu se simțea cu 
adevărat ca și cum ar fi făcut parte dintr-o echipă. Faptul că 
au avut mai mare nevoie unul de altul i-a ajutat să se aprecieze 
mai bine reciproc. Dar nu doar atât, ci poziția proaspătă de 
slăbiciune în care Kenny și Erin s-au regăsit i-a ajutat să vadă 
mai clar multele daruri ale lui Dumnezeu. Și când au învățat 
să se sprijine mai mult pe Mântuitorul lor decât pe circum-
stanțe, s-au simțit mai puțin temători în legătură cu eventu-
alele situații viitoare grele. O credință mai adâncă a aprins în 
ei o apreciere mai mare a experienței mântuirii lor. Ei au în-
vățat astfel să trăiască mulțumiți ziua de azi – nu pentru că ar 
fi avut tot ce și-ar fi dorit, ci pentru că, în Hristos, ei primi-
seră mai mult decât meritau. Kenny și Erin au început să 
vadă că nu trebuia să se schimbe situația lor ca să poată fi îm-
pliniți în viață. Ca urmare a bogățiilor minunate ale lui Hris-
tos, ei pot fi liniștiți „în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în 
prigoniri, în strâmtorări”, căci atunci când sunt slabi, ei sunt 
puternici (2 Cor. 12:10). 

SLĂBICIUNEA ÎNSEAMNĂ SIMPATIE: ISUS LÂNGĂ TINE! 

Ai parte de puterea lui Dumnezeu în mijlocul spinilor 
tăi? Sau ești lovit din toate părțile de încercări și ispite? Poate 
că povestea lui Kenny și Erin ți se pare relevantă pentru situ-
ația ta. Poate că ai scris deja invitațiile la propria petrecere de 
văicăreli. Una este să vorbești despre puterea lui Dumnezeu 
care este disponibilă când suntem slabi, însă cu totul altceva 
este să ai parte de acea putere. 
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Cum apelăm la tăria lui Dumnezeu când suntem 
slabi? 

Iată vestea bună. În Evrei 4:15, autorul scrie: „Căci n-
avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noas-
tre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar 
fără păcat”. Noi găsim acces la puterea lui Dumnezeu prin 
Acela care înțelege spinii noștri. Marele nostru Preot este 
Isus Hristos, care a venit din ceruri pentru a deveni jertfa și 
Mijlocitorul poporului Său. 

Nu trece în grabă peste acest verset. Oprește-te și gân-
dește-te la el. Ca Marele nostru Preot, Isus nu este rigid reli-
gios, nici nu ne judecă cu asprime și nici nu este periculos de 
deconectat de viața reală. Isus nu este un Fariseu, dându-Și 
ochii peste cap când noi greșim, ca și cum ne-ar tolera pe față, 
dar să fie exasperat în interiorul Lui de slăbiciunile noastre. 
Nu, ci Isus este în realitate plin de compasiune pentru noi 
atunci când suntem slabi. 

Isus știe că ești slab și te întâlnește în slăbiciunea ta. El 
nu doar că ascultă bine. El este înduioșat. El înțelege frustră-
rile reale cu care te confrunți. Ca Mare Preot iubitor, El em-
patizează cu acele domenii ale vieții în care suferi. Și El nu 
este înduioșat ca unul aflat la distanță. El nu este genul de 
persoană care citește o carte despre slăbiciune și caută repede 
pe Google cum să dialogheze. Nu, ci Mântuitorul te cu-
noaște la nivelul experienței tale în viața practică. Ca Marele 
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nostru Preot desăvârșit, Isus este „unul care în toate lucrurile 
a fost ispitit ca și noi”. 

Care sunt momentele definitorii ale slăbiciunii cu care 
te confrunți acum? Ai avut o săptămână grea luptându-te cu 
poftele? Isus înțelege cu ce te lupți. El știe ce înseamnă ispita. 
Te lupți cu gânduri de răzbunare legate de felul în care simți 
că ai fost tratat de alții? Isus știe ce trăiești. El a fost lovit mult 
de oameni și a avut de înfruntat ispita de a se simți în felul 
acesta.  

Te frămânți cu privire la locul tău de muncă? Tran-
spiri din cauza problemelor financiare? Te simți abandonat? 
Isus știe de toate acestea. Te simți ispitit să arunci prosopul 
și să renunți la rolul de soț sau soție? Ești ispitit să spui că nu 
ești făcut pentru căsnicie? Isus înțelege și această ispită. În 
privința ispitelor lui Hristos, Raymond Brown scria: 

Niciun om de pe pământ, înainte sau după aceea, 
nu a avut vreodată parte de atâta izolare spirituală 
și chin omenesc. Din acest motiv, El ne poate 
ajuta în momentele noastre de ispită. El cunoaște 
nevoile noastre pentru că El a avut parte de presi-
unile depline și de testele vieții în această lume pă-
gână.3 

Amintește-ți întotdeauna că Isus știe felul în care lu-

 
3 Raymond Brown, The Message of Hebrews, The Bible Speaks Today (Downers Grove, 
IL: InterVarsity, 1982), p. 92. 
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mea decăzută te afectează, felul cum ispitele intră în compe-
tiție pentru supremație în sufletul tău. Isus înțelege rușinea 
– sentimentul demoralizator care însoțește luptele dintre 
ceea ce simți și cine ești chemat să fii.  

Isus înțelege și El este înduioșat de noi. El a scris poveș-
tile vieților noastre. Din acel loc al cunoștinței perfecte, pă-
trunzând până la capăt în ADN-ul nostru, El lansează 
această invitație transformatoare pentru viețile noastre: „Să 
ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca 
să căpătăm îndurare și să găsim har, ca să fim ajutați la vreme 
de nevoie” (Evrei 4:16). 

Ești slab? Suferă serios căsnicia ta? Ai nevoie de putere 
când ai parte de spini? „Apropie-te”, spune Isus, „și vei găsi 
puterea Mea în fisura slăbiciunii tale”. 

Pentru a vă face puternici și căsnicia voastră să dureze! 
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Momentul definitoriu nr. 3: Momentul slăbiciunii 

 
Noi suntem slabi. În fapt, căsnicia este unirea a doi oameni într-o 
călătorie pentru a-și descoperi slăbiciunea. Dar Dumnezeu trimite 
slăbiciunea spre binele nostru. Slăbiciunea care este descoperită 
prin spinii din viețile noastre creează roadele necesare așa încât 
căsniciile noastre să dureze. 

 Momentul Răspunsul nostru 

Decizia de a că-
uta adevărul 

Când mă întâlnesc cu 
slăbiciunea și neputința 
mea, voi continua în ge-
mete, iritare și pasarea 
vinovăției? 

Sau voi considera spinii vieții 
ca pe daruri de la Isus? 

Prețul cerut Voi continua în bizuire pe 
sine, în încredere în sine 
și în suficiență de sine în 
ciuda slăbiciunii pe care 
căsnicia mi-o scoate la 
iveală? 

Sau voi crede că Dumnezeu a 
croit o slăbiciune pentru căs-
nicia noastră astfel încât să ne 
facă mai dependenți de El? 

Oportunitatea de 
a-L înălța pe 
Dumnezeu 

Sunt preocupat că oa-
menii se gândesc prea 
mult sau prea puțin la 
mine? 

Sau mă preocupă că oamenii 
se gândesc prea mult la mine 
și prea puțin la Isus?  

Felul în care su-
fletul crește 

Îmi voi îndrepta atenția și 
dorințele către ceea ce 
Dumnezeu îmi interzice 
– un scop identificabil 
imediat în această slăbi-
ciune? 

Sau îmi voi muta privirea către 
ceea ce El îmi dă – o promisi-
une fermă că, atunci când eu 
sunt slab, El este tare? 

Felul în care 
aceasta stabi-
lește destinația 
noastră 

Voi refuza să mă consi-
der împlinit în viață până 
ce nu se schimbă cir-
cumstanțele în care mă 
aflu? 

Sau voi crede că, în Hristos, 
mi s-a dat deja mai mult de-
cât merit? Voi găsi în El – și în 
puterea pe care mi-o dă – se-
cretul mulțumirii (Filip. 4:12-
13)? 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA A DOUA 

ALIPIȚI UNUL 
DE ALTUL 
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CAPITOLUL 5 

........ 

MOMENTUL DEFINITORIU NR. 4:    
CÂND ÎȚI DAI SEAMA CĂ              

FAMILIA NU POATE ÎNLOCUI   
BISERICA 

 

Nu sunt sigur când am observat prima dată acest lu-
cru. Cred că în urmă cu aproape opt ani. Prima dată mă gân-
deam că eram singurul care îl observase. Apoi am început să 
îi acord atenție mai îndeaproape. Am căutat un pic pe inter-
net. Evident, era adevărat: participarea creștinilor la întâlni-
rile bisericii a scăzut în medie de la trei la două ori pe lună. 

Recunosc acum că acest lucru cu greu poate fi conside-
rat o descoperire. Nu este ca în cazul lui Newton, care, stând 
și privind cum cădeau merele, a descoperit legea gravitației.  

Dar când te gândești la acest lucru, îți dai seama că 
Newton observase ceva ce deja exista. El doar trebuia să iden-
tifice cauzele pentru care gravitația există. Și exact asta vreau 
să facem și noi în acest capitol. Hai să ne gândim la mărul în 
cădere al participării la biserică în vremurile noastre, și să vor-
bim un pic despre ce înseamnă acest lucru. 
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Dar înainte de a încerca să depistăm cauzele declinului 
participării la întâlnirile de biserică, vreau să ridic o întrebare 
evidentă. De ce să vorbim despre participarea la biserică într-
o carte despre căsnicie? Motivul este relativ ușor de explicat. 
Participarea în declin la întâlnirile bisericii este doar un simp-
tom al unei probleme mai profunde. Problema este că fami-
liile noastre, cu toate așteptările și angajamentele lor de la 
sfârșit de săptămână, devin din ce în ce mai prioritare în fața 
întâlnirilor cu poporul lui Dumnezeu. 

Crezi că acest lucru ajută sau afectează negativ căsnici-
ile? Pentru mine, răspunsul a devenit un moment definito-
riu. 

Eu am fost crescut ca un prezbiterian pasiv. Unii din-
tre voi se poate să vă fi bucurat mai mult de viața de biserică 
și chiar să fi trăit un fel de entuziasm în biserică. Dar rădăci-
nile mele vin de undeva de la prezbiterienii olandezi și din 
Europa de Est, și ei toți erau dintre acei indivizi cu mâinile 
înțepenite de secole în buzunarele lor. Dacă cineva ținea mâ-
inile ridicate, probabil ca asta însemna că era tâlhărit. Vor-
besc foarte serios, căci singura dată când emoția se putea ve-
dea pe chipul unor astfel de oameni era odată cu rostirea fi-
nalului „Amin”. Asta însemna că întâlnirea bisericii s-a ter-
minat și că mâinile tuturor oamenilor erau eliberate ca să mă-
nânce caserolele pline ochi din holul de părtășie al bisericii. 

Pentru că am fost crescut într-un astfel de context, 
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chestiunea legată de prioritatea între instituțiile familiei și a 
bisericii era irelevantă. Biserica era ceva pe care îl făceam doar 
ocazional, dar participam întotdeauna de sărbători, așa încât 
să nu ratăm binecuvântarea pe care Dumnezeu o arunca în 
calea noastră la fiecare Paști și la fiecare Crăciun. 

Am fost convertit pe când studiam la facultate, m-am 
și căsătorit și am devenit membrii unei biserici în care impli-
carea însemna să trăim împreună în comunitate. Ne plăcea 
să mergem duminica la biserică pentru că anticipam să ne ve-
dem prietenii, să auzim predicarea, să ne bucurăm de închi-
nare și să învățăm cum să construim noua noastră căsnicie. Bi-
serica a devenit o prioritate în viețile noastre, și o iubeam. Par-
ticiparea doar de două ori pe lună ar fi fost percepută ca și cum 
am fi plecat la jumătatea unui meci al echipei Steelers ca să fa-
cem ceva împreună, în familie. Desigur, familia este impor-
tantă, dar nu faci așa ceva la meciurile celor de la Steelers! 

Ca să fiu corect și, în același timp, potrivit de circum-
spect, declinul participării la biserică până la de două ori pe 
lună nu este singurul fel în care observăm cum a scăzut dedi-
carea față de biserică. Apariția predicării pe internet, crește-
rea interesului pentru o spiritualitate egocentrică, standardele 
tot mai coborâte în ce privește membralitatea și dedicarea față 
de biserica locală și cultura de biserică în care nu sunt încura-
jate relațiile pot fi enumerate printre cauze. Dar există un mo-
tiv specific pentru care accentuez această nouă tendință prin-
tre creștini de a pune familia deasupra bisericii: implicarea 
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serioasă într-o biserică unde se predică Evanghelia are o legă-
tură directă cu obiectivul de a avea o căsnicie durabilă. De 
asemenea, acest aspect al prioritizării familiei înaintea strân-
gerii laolaltă cu poporul lui Dumnezeu nu este doar rezulta-
tul unui simplu duel între susținătorii priorității familiei și 
liderii bisericii care ar încerca să își recâștige întrucâtva cota 
de piață. Nu, Isus însuși ne pune înainte această dilemă. El a 
vorbit în societatea Lui, într-o vreme în care primatul fami-
liei, în mare măsură asemănător felului rigid în care eu am 
crescut în mediul reformat, domina indiscutabil. 

CE SIMTE DUMNEZEU PENTRU FAMILIE 

Înainte de a ne îndrepta privirile către cuvintele lui 
Isus, trebuie să înțelegem contextul biblic în care El le vorbea 
oamenilor. În perioada Noului Testament, Israelul nu era în-
tâmplător un popor care se situa în favoarea familiei. Evreii 
căpătaseră această idee de la Dumnezeu însuși. 

Dumnezeu iubește familiile. Familia este ideea Lui. 
Soții, soțiile, căsniciile, copiii – toată această poveste – toată 
izvorăște din dragostea și binecuvântarea Creatorului nos-
tru. Dumnezeu tratează atât de serios familia, încât El a pus 
cuvintele, „Cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta” în cea de-a 
cincea din Cele 10 Porunci (Exod 20:12) și a poruncit cre-
dincioșia între soți și soții în cea de-a șaptea (Exod 20:14). 
Solomon ne învață astfel: „Iată, fiii sunt o moștenire de la 
Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El” (Ps. 
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127:3). Pavel îi spune lui Timotei că, „dacă nu poartă cineva 
grijă de ai lui, și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de cre-
dință, și este mai rău decât un necredincios” (1 Tim. 5:8). 

Dumnezeu nu este doar pro-familie. El a inventat fa-
milia și i-a dat binecuvântarea Lui cea mai mare. 

Apoi vine Isus și complică lucrurile: 

Să nu credeți că am venit s-aduc pacea pe pământ; 
n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să-
l despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mamă-sa, și 
pe noră de soacră-sa. Și omul îi va avea de vrăjmași 
chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată, ori pe 
mamă, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de 
Mine; și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult de-
cât pe Mine, nu este vrednic de Mine. Cine nu-și ia 
crucea lui și nu vine după Mine, nu este vrednic de 
Mine. Cine își va păstra viața, o va pierde; și cine își 
va pierde viața, pentru Mine, o va câștiga. (Matei 
10:34–39, subl.) 

Isus ne învață că parte din misiunea Lui este să aducă 
dezbinare în familii. Cum poate fi posibil așa ceva? Este Isus 
împotriva Tatălui? 

După alte câteva capitole din Evanghelia după Matei, 
citim o relatare care ne ajută să ilustrăm ce voia Isus să spună 
prin cuvintele Lui dure. Mântuitorul învăța un grup mare de 
oameni, moment când mama și frații Lui sosesc în acel loc. 
Ei voiau să vorbească cu Isus, dar nu puteau să se apropie din 
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cauza mulțimii. Cineva a adus cererea lor până la Isus. To-
tuși, în loc să se oprească din ceea ce făcea și să adopte o ati-
tudine de genul „familia este pe primul loc”, Isus a răspuns: 
„‚Cine este mama Mea, și care sunt frații Mei?’ Apoi Și-a în-
tins mâna spre ucenicii Săi și a zis: ‚Iată mama Mea și frații 
Mei! Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, 
acela Îmi este frate, soră și mamă’” (Matei 12:48-50). Astfel, 
Isus ne arată că familia ucenicilor Lui are prioritate mai mare 
decât propria mamă! 

Ai putea să te gândești chiar în clipa aceasta la diversele 
modalități în care ți-ai dori să încerci să înmoi sau să explici 
cumva ceea ce Matei ne prezintă despre Isus. Dar, înainte de 
a încerca asta, observă felul în care Isus accentuează mai mult 
acest lucru în Evanghelia după Luca: „Dacă vine cineva la 
Mine, și nu urăște pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe 
copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, 
nu poate fi ucenicul Meu” (Luca 14:26, subl.). Și ne putem 
imagina cum au perceput rudele Lui aceste afirmații. Un au-
tor scria în legătură cu acest pasaj: 

Deși ne șochează și astăzi, sensul afirmației lui Isus 
din Luca trebuie să fi fost cu totul provocator pen-
tru audiența Lui din primul secol. Societatea medi-
teraneeană antică forma un grup cultural puternic. 
Sănătatea și supraviețuirea grupului aveau priori-
tate înaintea obiectivelor și a dorințelor membrilor 
individuali. Loialitatea față de familie constituia 
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cea mai importantă virtute relațională pentru per-
soanele din lumea Noului Testament.1 

Lumea Noului Testament ar fi fost de acord cu societa-
tea noastră asupra faptului că relațiile biologice și adoptive din 
familie au o importanță critică în această viață. Dar Isus arată 
foarte clar că aceste relații nu trebuie să fie prima noastră prio-
ritate. 

NOUA NOASTRĂ FAMILIE 

Am citit recent că un autor creștin foarte popular nu 
mai participă la adunările bisericii. Când a fost întrebat cum 
își găsea de acum intimitatea relației cu Dumnezeu, el a spus 
că aceasta provine din construirea companiei lui.  

Pentru el, biserica lui Dumnezeu este un concept su-
biectiv care poate fi ajustat pentru a se potrivi stilului său de 
viață. Biserica este privată și adaptabilă personal. Acesta este 
un creștinism care doar îi face cu ochiul Scripturii, în timp 
ce, în fapt, se ajustează societății. 

Bisericile din Occident iubesc chestiunile private, perso-
nale. Avem studiu biblic personal, evanghelizare personală și ru-
găciune personală — toate concepute pentru a îmbunătăți rela-
ția personală cu Hristos. Nimic din toate acestea nu este greșit. 
În realitate, mare parte dintre ele sunt chiar lucruri utile. Dar 

 
1 Joseph Hellerman, “Our Priorities Are Off When Family Is More Important Than 
Church,” Christianity Today, August 4, 2016, https://www.christianityto-
day.com/ct/2016/august-web-only/if-our-families-are-more-important-than-our-chur-
ches-we-nee.html. 
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relația noastră personală cu Hristos constituie doar o felie a 
experienței creștine.2 

O ispită la fel de subtilă pentru creștini este ideea că 
timpul de calitate petrecut cu familiile noastre trebui prote-
jat cu orice preț. Întrucât părinții își găsesc adesea identitatea 
în succesele copiilor lor, cultivarea activităților extra-curricu-
lare ale copiilor – sporturile, competițiile academice și 
hobby-urile – încep să ocupe primul loc, în detrimentul dra-
gostei pentru biserică. Și deoarece suntem încurajați con-
stant să avem grijă unii de ceilalți în căsnicie ca parte din da-
toria noastră creștină (și am făcut deja acest lucru în această 
carte), ne luptăm să investim în căsnicia noastră chiar și când 
asta se traduce uneori prin a rata să îl iubim pe aproapele nos-
tru sau să îi slujim comunității credincioșilor. Biblia are ceva 
de spus atât împotriva individualismului nostru, cât și împo-
triva mentalității de a pune familia pe primul loc. În fapt, un 

 
2 Deși într-o carte rămasă în urmă cu subiectul, Gene A. Getz sublinia același lucru în lu-
crarea sa clasică Praying for One Another (Wheaton: Victor, 1982), p. 11. El scria că „ele-
mentul definitoriu al civilizației occidentale a fost individualismul insistent. Ca urmare a 
felului în care noi abordăm viața, am ajuns obișnuiți cu pronumele personale ‚eu’, ‚al meu’ 
și ‚mie’. N-am fost învățați să gândim în termeni precum ‚noi’, ‚al nostru’ și ‚nouă’. În con-
secință, noi individualizăm multe referințe pe care le facem când tratăm experiențe colec-
tive din Noul Testament, și astfel ajungem adesea să accentuăm rugăciunea personală. Rea-
litatea este că în Faptele Apostolilor și în epistole se vorbește mai mult despre rugăciunea 
comună, despre învățarea comună a adevărului biblic, despre evanghelizarea comună și des-
pre maturizarea și creșterea creștină comună decât se vorbește despre aspectele personale 
ale acestor discipline”. Tot astfel, păstorul John Onwuchekwa observă următorul lucru: 
„Rugăciunea este menționată de cel puțin 21 de ori în Faptele Apostolilor... Aceste rugă-
ciuni sunt inerent comune. Ori de câte ori este menționată rugăciunea, ea îi implică pe alții 
într-un fel copleșitor”. - John Onwuchekwa, Rugăciunea: rugăciunea comună modelează 
biserica (Editura Magna Gratia, 2019). 
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adevăr cheie sună ca un ecou pe coridoarele ambelor testa-
mente: destinul nostru individual este legat inseparabil de 
identitatea noastră ca parte din poporul lui Dumnezeu. 

 Într-una dintre primele acțiuni din planul de răscum-
părare al lui Dumnezeu, El l-a chemat pe Avram să își pără-
sească familia și casa, și să meargă într-un loc pe care Dum-
nezeu avea să i-l arate. De ce? Dumnezeu l-a îndepărtat pe 
Avram din familia în care se născuse ca să înființeze un nou 
popor prin el – familia credinței (Gen. 12; Rom. 4). El avea 
pregătit pentru Avram – mai târziu numit Avraam – mai 
mult decât înființarea unei națiuni temporare – el avea în 
minte o nouă cetate, una veșnică. Iată ce ne învață autorul 
Epistolei către Evrei: 

Prin credință Avraam, când a fost chemat să plece 
într-un loc, pe care avea să-L ia ca moștenire, a as-
cultat, și a plecat fără să știe unde se duce. Prin cre-
dință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca 
într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, 
ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moșteni-
tori cu el ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta ce-
tatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor 
este Dumnezeu. (Evrei 11:8-10)  

 La fel ca în cazul lui Avraam, Dumnezeu ne cheamă 
la realități veșnice mai mari: „Așadar, voi nu mai sunteți nici 
străini, nici oaspeți ai casei”, le spunea Pavel credincioșilor 
din Efes, „ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din 
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casa lui Dumnezeu... prin El și voi sunteți zidiți împreună, ca 
să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu, prin Duhul” (Efes. 2:19, 22). 
Iată ce vrea să spună Pavel: Hristos a răscumpărat indivizi ca 
să fie membri ai casei lui Dumnezeu. Viețile noastre perso-
nale, autonome – și viața noastră pământească în care ne gân-
dim să punem familia pe primul loc – s-au sfârșit pentru că 
am fost înfiați într-o nouă familie, prin puterea unificatoare 
al noului legământ. Independența noastră trebuie înlocuită 
cu membralitatea în noua familie a lui Dumnezeu. 

Trist este că unii credincioși nu lasă niciodată deoparte 
credința lor privată, egocentrică. Drept rezultat, un accent 
pus pe împlinirea individuală sau a unei singure familii con-
tinuă să umbrească identitatea familiei bisericii. Dacă este lă-
sat neschimbat, acest dezechilibru dă naștere unor credinci-
oși miopi, care văd biserica doar ca pe o altă instituție care să 
satisfacă nevoile imediate ale familiilor lor – ca un spital sau 
o școală locală. Când ne însușim acest fel de independență 
radicală, manifestăm o credință orfană – adică o credință lip-
sită de o familie veșnică. 

FAMILIA NOASTRĂ ȘI VEȘNICIA 

Bun, voi spune acest lucru acum, și vreau să te gândești 
bine la ce am să spun. Ești pregătit? 

Întreaga idee a familiei, felul în care noi o experimen-
tăm aici, pe pământ, este doar temporară. Vine o zi când con-
ceptul familiei va fi contopit într-un aranjament mult mai 
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glorios și mai aducător de împlinire. Nu lăsa ca acest lucru să 
te irite. Ceea ce ne așteaptă este cu mult mai măreț. 

Într-o zi, saducheii au încercat un complot împotriva 
lui Isus, folosindu-se de o întrebare despre Rai. Isus le-a răs-
puns: „Căci la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor 
mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer” (Matei 
22:30). Isus nu a afirmat că, deoarece căsnicia nu este veș-
nică, ar fi potrivit să aruncăm totul la gunoi. Nu, ci El spune 
că ceea ce ne așteaptă este un lucru mai bun. În cer va exista 
o nuntă glorioasă între Hristos și mireasa Lui, iar acea căsni-
cie va satisface și va împlini orice dorință pe care noi am avut-
o pentru căsniciile noastre pe acest pământ. 

În fapt, căsătoria veșnică dintre Hristos și Biserică este 
elementul central pentru care există căsniciile în această vi-
ață. Căsnicia de pe pământ este imaginea acelei realități veș-
nice. Ea oglindește un scop mai înalt. Pavel explică acest lu-
cru: „‚De aceea îi va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă-sa, și se 
va lipi de nevastă-sa, și cei doi vor fi un singur trup’. Taina 
aceasta este mare (vorbesc despre Hristos și despre Biserică)” 
(Efes. 5:31-32). 

În slavă, vei experimenta o încântare care depășește cu 
mult tot ceea ce ai trăit aici și acum. Dacă soțul sau soția va fi 
acolo, cu greu îți vei putea imagina că nu veți experimenta 
împreună desfătarea cerească în Hristos – alături de cel cu 
care ai trăit cele mai mari bucurii în această viață. A fi în cer 
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împreună cu soțul sau soția nu va fi un lucru glorios pentru 
că veți merge acolo ca și cum v-ați continua căsnicia, ci pen-
tru că împreună Îl veți privi față în față pe Acela către care 
căsnicia voastră v-a îndreptat privirile. 

În Pittsburgh, unde am crescut, există un parc de dis-
tracții foarte interesant, numit Kennywood. În vremea mea, 
semnele galbene de peste tot din oraș aveau săgeți care îi în-
dreptau pe toți oamenii către ceea ce noi credeam că era expe-
riența totală în distracție – vată pe băț, mere caramelizate și o 
mulțime de lucruri delicioase. Și nici n-am menționat acel ca-
rusel care făcea să ți se oprească inima în loc și să scuipi bom-
boana pe care tocmai o primisei înainte de a te urca în el. Să 
vomiți în parcul Kennywood era ca un fel de ritual de absol-
vire, ceva cu care te lăudai luni dimineața la ora de engleză. 

Semnele către parcul Kennywood îi îndreptau pe oa-
meni în direcția dorințelor lor după plăcerile parcului de dis-
tracții, dar semnele nu erau realitatea experimentată în parc. 
Imaginează-ți un biet copil stând la umbra unui semn către 
Kennywood, gândindu-se că acel loc era tot ceea ce însemna 
parcul respectiv. Am spune că era destul de amăgit, nu-i așa? 
Evident, semnul avea un alt scop. El te îndrepta înainte către 
altceva – ceva care avea să te umple de bucurii neașteptate. 

Când păcătoșii spun „da” în această viață, ei devin 
niște semne care ar trebui să îndrepte privirile către relația Bi-
sericii cu Mirele, Isus Hristos. Odată ce ajung în cer, semnele 
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nu mai sunt necesare. Ele sunt contopite în ceva mult mai 
uimitor decât orice parc de distracții – nunta lui Hristos cu 
Biserica. 

Ceea ce este adevărat în ce privește căsnicia, este ade-
vărat și în ce privește familia. Familiile pământești vor fi con-
topite într-o realitate mai măreață – trupul lui Hristos. Prin 
asta nu vreau să spun că membrii credincioși din familiile 
noastre vor deveni niște străini pe pământul cel nou. „Te cu-
nosc de undeva? Arăți relativ cunoscut. Am fost oare prie-
teni pe Facebook?” Dimpotrivă, așa cum scria Rob Plum-
mer, „dacă îi vom avea pe copiii noștri alături de noi în veș-
nicie, ei nu vor fi acolo în această calitate, ci vor fi prezenți 
alături de noi ca frați și surori ale noastre, răscumpărați prin 
sângele lui Hristos”.3 

Asta nu înseamnă atât de mult că pierdem familia noas-
tră pământească, ci că vom primi o nouă familie – o familie 
mai mare și veșnică. În această vreme, familia slujește unui 
scop pământesc. Dar vine ziua când ea va fi transformată într-
o experiență glorioasă care este înmulțită și crescută de familia 
mai mare la care suntem alăturați. Așa cum spunea Randy Al-
corn, „de obicei, Dumnezeu nu înlocuiește creația Sa inițială, 
dar când face acest lucru, El o înlocuiește cu ceva mult mai 

 
3 Robert L. Plummer, “Bring Them Up in the Discipline and Instruction of the Lord: Fa-
mily Discipleship among the First Christians,” in Trained in the Fear of God: Family Mi-
nistry in Theological, Historical, and Practical Perspective, ed. Randy Stinson and Timothy 
Paul Jones (Grand Rapids: Kregel, 2011), p. 50. 
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bun, niciodată cu un lucru mai rău”.4 

Mulți oameni au parte de experiențe groaznice în fa-
miliile lor. Dacă tot conceptul familiei îți aduce în minte pro-
bleme și dureri, amintiri care îți stârnesc o rușine profundă 
sau lucruri de care a trebuit să fugi, este bine să știi că ceea ce 
Dumnezeu pregătește pentru tine nu este doar un fel de res-
tart al familiei. Mai degrabă este vorba despre ceea ce familia 
ar fi trebuit să fie dintotdeauna – de data asta, însă, mult mai 
glorios. Casa ta viitoare va fi condusă de un tată perfect și 
ocupată de frați și surori noi, care au abandonat carcasa de 
păcat. Există un viitor care te așteaptă, un viitor în care vor 
dispărea amintirile suspinelor. Rugăciunea mea este ca ideea 
de a avea familia ta imperfectă contopită într-o nouă familie 
a bisericii – chiar din această viață – să fie o veste plină de 
bucurie pentru tine. Și vă rog ca, pe măsură ce vei face pasul 
înainte în această comunitate a poporului lui Dumnezeu, să 
găsești nădejde în Tatăl dragostei, care tânjește să te ducă 
într-o nouă casă, o casă unde nu te vei mai întâlni cu sufe-
rința sau durerea. 

PRIORITĂȚILE FAMILIEI NOASTRE 

„Bine, Dave, ai căpătat atenția noastră. Familia noastră 
are nevoie să facă o prioritate din comunitatea bisericii. Dar ce 
înseamnă asta concret pentru căsnicia mea?” Iată întrebarea 

 
4 Randy Alcorn, Heaven (Wheaton: Tyndale, 2004), p. 337. 
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corectă. Vreau să răspund la ea în trei feluri. 

1. Dacă vrei să ai o căsnicie durabilă, nu poți trăi de unul 
singur. 

Unde veți apela la ajutor când veți fi în conflict? Unde 
veți merge când amândoi sunteți descurajați și aveți nevoie 
de rugăciune? Sau cum rămâne cu momentele fericite, când 
aveți o seară liberă și vreți să o petreceți cu alții? 

Una dintre modalitățile în care vrăjmașul atacă o căs-
nicie este izolarea soțului și a soției – unul de altul și ambii de 
comunitatea creștină. Acesta este un lucru destul de obiș-
nuit, cu un final predictibil. Soțul și soția sunt prinși într-un 
conflict pe o anumită temă. Nu se vede mare progres, iar po-
litețea începe să dispară. După o zi sau două, se aude un cio-
cănit la ușă. Rușinea a sosit pentru a te informa că un creștin 
adevărat nu se poartă în felul acela, că nu se luptă cu această 
problemă, că nu spune astfel de lucruri sau nu se culcă mâ-
nios. Rușinea minte, evident, împingându-vă tot mai de-
parte de comunitatea bisericii, în loc să vă îndrepte către ea. 
Doar strigătele smerite după ajutor pot alunga rușinea și vă 
pot aduce speranță când sunteți răniți. 

De la momentul de început al Bisericii, în ziua Cinci-
zecimii, ea a existat pentru părtășie, grijă, rugăciune, misiune 
și creștere (F.A. 2:42-47). Dumnezeu ne-a iubit atât de mult 
încât ne-a dat această nouă familie în care să fim iubiți și slu-
jiți. Unul dintre marile beneficii care survin din a fi membru 
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într-o biserică este că Dumnezeu folosește comunitatea bise-
ricii pentru a proteja căsniciile noastre și pentru a le ajuta să 
crească. Acesta este un motiv pentru care absenteismul din 
biserică este atât de periculos. Dumnezeu nu vrea niciodată 
să umblăm singuri în viață. Este suficient să iei aminte la acest 
îndemn: „Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm 
la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, 
cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alții, și cu atât 
mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie” (Evrei 10:24-25). 

Întâlnirile noastre pentru a ne îndemna reciproc la 
dragoste și la fapte bune constituie o parte importantă a mo-
tivației pentru care ne strângem în biserica locală. Dar fraza 
următoare este uimitoare: „Să nu părăsim adunarea noastră, 
cum au unii obicei”.  

Este aproape ca și cum Dumnezeu ar fi inspirat aceste 
cuvinte având în vedere contextul în care noi trăim. Dumne-
zeu ne iubește chiar dacă El cunoaște înclinația noastră de a 
ne îndepărta de dedicarea față de familia bisericii locale. El 
anticipează această ispită și ne cheamă să o evităm. 

Care este situația ta? În ce stare te afli când vorbim des-
pre a te întâlni cu poporul lui Dumnezeu? Socotești acest lu-
cru ca unul esențial pentru viitorul căsniciei tale? Faci o pri-
oritate din a fi prezent în poporul lui Dumnezeu? 

Uneori putem să neglijăm poporul lui Dumnezeu prin 
acțiuni negândite. Ați putea să vă cumpărați o barcă sau a 
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doua casă, și apoi să faceți din aceste lucruri trecătoare o pri-
oritate pentru sfârșitul de săptămână. În curând, ele devin un 
obicei.  

Totuși, dacă vreți să aveți o căsnicie de durată – dacă 
vreți să fie hrănită cu acele lucruri de care are nevoie ca să 
parcurgă întreaga distanță – trebuie să rămâneți implicați vi-
tal în biserica locală. 

2. Dacă vrei să ai o căsnicie durabilă, nu îți poți idolatriza 
familia. 

Dumnezeu a creat căsnicia spre mângâierea, bucuria și 
înmulțirea noastră, așa încât, când ne este posibil, să avem 
copii. Dumnezeu le-a spus lui Adam și Evei: „Creșteți, în-
mulțiți-vă, umpleți pământul, și supuneți-l” (Gen. 1:28). 

Aș minți dacă n-aș recunoaște că, în familie, copiii 
exercită o presiune de înțeles asupra căsniciei. În primul 
rând, ei sosesc disperat de nevoiași. Apoi intră la școală și de-
vin dintr-o dată extrem de ocupați. Apoi devin adolescenți, 
și ajung din nou disperat de nevoiași. 

Și nici măcar n-am menționat felul în care ne afectează 
viețile sexuale. Când un cuplu tânăr pleacă în luna de miere, 
ei obișnuiesc să gândească în felul acesta: „Vom putea avea 
acum parte de toată bucuria sexuală pe care ne-o dorim!” Apoi 
viața lor sexuală aduce roade și ajung să aibă copilași. În cu-
rând, motto-ul lor devine: „Vom avea parte de sex când vom 
avea suficientă energie”. Apoi copiii lor devin adolescenți, și 
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părinții încep să plângă: „Vom avea parte de sex când nu ne 
vom mai îngrijora dacă nu cumva adolescenții noștri sunt în-
curcați în așa ceva!” Apoi cuibul este aproape părăsit: 
„Acum putem avea parte de sex oricând ne dorim, dar nu 
chiar atât de mult”. 

Dumnezeu a creat ideea de creștere a copiilor și, în ciuda 
tuturor dificultăților slujbei de părinte, acest fapt face ca fami-
liile noastre să ni se pară asemenea unor idoli nobili. Acești 
idoli înălțați, precum familia, sunt mult mai dificil de perce-
put. Dacă te ridici împotriva acestui idol, oamenii te percep ca 
și cum ai fi anti-familie, anti-național, un oponent care arde 
steagurile a tot ceea ce este sacru în felul nostru de a trăi. 

Provocarea este că, atunci când ne creștem copiii, acest 
lucru poate să ne preocupe atât de mult încât nu conștienti-
zăm impactul acestei preocupări asupra căsniciei noastre de-
cât după ce este prea târziu. Când vin copiii, soții și soțiile 
pot să se îndepărteze încetul cu încetul unul de celălalt. Pri-
oritățile noastre – într-un fel, priorități bune – se îndreptă 
către copiii noștri și către ceea ce ei își doresc, astfel că nevoile 
lor ocupă partea centrală a scenei. Dacă nu suntem atenți, 
căsniciile noastre pot deveni un biet instrument în slujba ne-
voilor copiilor noștri – un partener care are unicul rol de a-i 
ajuta să meargă înainte. 

În scurt timp, fundamentul căsniciei noastre este inva-
dat de buruienile îngrijorărilor lumești. Suntem preocupați 
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total de ceea ce trebuie să se întâmple cu copiii noștri, iar gân-
durile noastre față de ceea ce Dumnezeu face pentru familia 
Lui ajung complet sufocate. 

Am menționat mai devreme în acest capitol că putem 
ajunge să permitem activităților extra-curriculare ale copiilor 
noștri să capete prioritate înaintea părtășiei noastre cu popo-
rul lui Dumnezeu. Am observat că implicarea în activități 
sportive apasă în mod specific asupra dedicării unei familii 
față de strângerea împreună cu biserica. Jocurile și antrena-
mentele de la sfârșit de săptămână devin un lucru tot mai 
obișnuit în zilele noastre. În cazul atleților deosebiți, care 
participă la turnee, evenimentele sportive de la sfârșit de săp-
tămână îndepărtează familia din localitate și o scoate din bi-
serică de mai multe ori pe sezon. 

Te-ai gândit vreodată ce anume le comunică copiilor 
noștri alegerile pe care le facem în legătură cu sporturile și ce 
înțeleg ei că este cel mai important lucru din viețile noastre? 

Am cunoscut părinți care trasează linia și spun un NU 
categoric oricăror activități sportive de duminică dimineața. 
Scopul lor este să le prezinte copiilor lor o viziune despre pri-
oritatea Cuvântului lui Dumnezeu și a poporului lui Dumne-
zeu înaintea sporturilor. Așa cum observa cândva John Piper, 
„există o prăpastie uriașă între creștinismul care se luptă să fie 
la închinare cu prețul închisorii și morții, și creștinismul care 
se luptă cu întrebarea dacă nu cumva copiii ar trebui să joace 
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fotbal în diminețile de duminică”.5 Piper vede corect ten-
dința noastră periculoasă de a ne idolatriza copiii și activită-
țile lor. 

Totuși, există un pericol la fel de mare la celălalt capăt 
al spectrului în cazul părinților care fac idoli din ei înșiși și 
din rolul lor de lideri. Evident, un tată evlavios al trebui să fie 
un lider iubitor în familia lui. Există însă un fel de patriarhat 
corupt, în cadrul căruia bărbați care nu dau socoteală nimă-
nui folosesc câteva pasaje luate din Scriptură pentru a-și ma-
nifesta egoismul și pentru a-și domina soțiile și copiii. Chiar 
și acolo unde patriarhatul este „domol”6 (sensul acestuia este 
temperat de blândețe), mă tem că accentul este pus mai de-
grabă pe rolul de tată decât pe credință. 

Familiile care trăiesc după această învățătură percep 
adeseori viața ca fiind bună până ce unul dintre copii se răz-
vrătește. Atunci iese la iveală în ce anume și-au pus ei nădej-
dile, iar viața lor pare distrusă de acum, pentru că mizaseră 
totul pe succesul parental. 

Nu este de mirare că multe divorțuri au loc după ce 
copiii pleacă de acasă. Fie ca urmare a concentrării pe copii, 
fie pentru că au fost patriarhali sau pur și simplu oameni 
obișnuiți, care au pus familia pe primul loc, mamele și tații 

 
5 John Piper, The Hidden Smile of God: The Fruit of Affliction in the Lives of John Bunyan, 
William Cowper, and David Brainerd (Wheaton: Crossway, 2008), p. 164. 
6 Acest lucru se petrece uneori într-o formă distorsionată de complementarianism, dar, 
după opinia mea, complementarianismul biblic nu implică bagajul patriarhatului. 
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au tendința de a da totul pe terenul de joc al familiilor lor.  

După ce au făcut acest lucru, nu le mai rămâne nimic 
pentru căsnicie. Au sacrificat deja totul pe altarul succesului 
familiei. 

Soți și soții, țineți minte că va veni ziua când copiii 
voștri vor pleca de acasă. Trăiți ziua de azi pregătindu-vă pen-
tru acea zi. Nu treceți peste serile voastre împreună doar ca 
să petreceți un timp în familie.  

Arătați-le copiilor voștri că mama și tata fac front co-
mun atunci când conflictul apare. Nu vă zdrobiți niciodată 
unul pe celălalt înaintea copiilor. Asigurați-vă în fiecare mo-
ment că relația voastră unul cu celălalt – căsnicia voastră – 
este mai importantă. 

O, și luați-vă copiii la biserică. În fapt, explicați-le și de 
ce faceți acest lucru. În felul acesta, puteți să zidiți în ei ade-
vărul că nu căsnicia este finalul, ci poporul lui Dumnezeu, 
care este veșnic.7 

Visează împreună cu mine pentru o secundă la ce se 
poate petrece când o familie este conectată corect la o bise-
rică locală. Imaginează-ți schimbarea transformatoare și de 
durată care poate avea loc atunci când copiii stau sub ploaia 
Cuvântului lui Dumnezeu, când văd adulți care se închină 

 
7 Îmi place cum a exprimat un păstor acest lucru: „Când te trezești duminică dimineața și 
îți iei copiii la biserică, le predici acelor copii o predică pe care nu o vor uita niciodată”. - 
Jordan Easley (@JordanEasley), Twitter, July 10, 2016, https://twitter.com/jordaneas-
ley/status/752123903791759360. 
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înaintea Mântuitorului, care trăiesc o istorie alături de co-
munitatea credinței, când își văd prietenii schimbați de 
Dumnezeu, când observă felul în care Evanghelia face dife-
rența în viețile unor oameni slabi. Cea mai bună încurajare 
pentru o viață de implicare activă în biserică este un catalog 
de amintiri în care Evanghelia a făcut o diferență în și prin 
biserica locală. 

3. Dacă vrei să ai o căsnicie de durată, trebuie să îi acorzi 
prioritate bisericii. 

În 1 Corinteni 12, Pavel îi scrie unei biserici locale pe 
tema darurilor spirituale: „Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului 
spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să 
vorbească despre înțelepciune; altuia, să vorbească despre cu-
noștință, datorită aceluiași Duh... Dar toate aceste lucruri le 
face unul și același Duh, care îi dă fiecăruia în parte, cum vo-
iește” (v. 7-8, 11). Apostolul ne prezintă aici biserica asemenea 
unui trup. Fiecare membru primește daruri pentru zidirea și 
încurajarea reciprocă, atunci când ne strângem împreună. Fi-
ind parte din trupul lui Hristos, noi suntem legați vital unul 
de celălalt. „Dacă suferă un mădular”, scrie Pavel, „toate mă-
dularele suferă împreună cu el; dacă este prețuit un mădular, 
toate mădularele se bucură împreună cu el” (1 Cor. 12:26). 

Care sunt implicațiile acestui pasaj pentru căsnicie? 
Biserica este vitală pentru căsnicie pentru că fiecare cuplu că-
sătorit are daruri. Și nu doar asta, ci biserica este vitală pentru 
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voi doi fiindcă aveți nevoie de beneficiile care vin asupra 
voastră ca rezultat direct al darurilor altora. Dacă sunteți ne-
siguri în dorința de a fi alături de trupul lui Hristos, celelalte 
membre ale trupului vor fi lipsite de binecuvântarea slujirii 
voastre. Mai mult, voi doi veți fi lipsiți de mijloacele harului 
pe care nu le puteți căpăta decât atunci când participați în 
părtășia credincioșilor. 

Iată de ce, chiar dacă sunt lăudabile, rugăciunea împre-
ună la ceas de seară sau împărtășirea devoțiunilor între voi nu 
înlocuiesc implicarea voastră consecventă într-o biserică lo-
cală. Nu presupuneți niciodată că aceasta este doar o alegere 
a felului în care să vă petreceți diminețile de duminică: „Să 
luăm micul dejun, să ieșim undeva cu mașina sau să mergem 
la biserică?”  

Ocolirea pe termen lung a bisericii poate crea amintiri 
de familie, dar aceasta scoate la iveală ceea ce familia voastră 
prețuiește cel mai mult. Iar copiii vor înțelege destul de re-
pede că voi considerați că biserica este facultativă. Nu fiți 
tentați să spuneți în sinea voastră că nu este nevoie de noi la 
biserică. Aceasta este o minciună. Dumnezeu v-a dat daruri 
unice pentru zidirea trupului Său. Nu vă rețineți de la pre-
zența în mijlocul trupului - de dragul comunității bisericii, 
de dragul copiilor voștri și a propriilor suflete. 

O CHEMARE MAI ÎNALTĂ 

Scopul acestui capitol nu este doar să schimbe locul 
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bisericii în ordinea ta de priorități sau să îți stimuleze partici-
parea la biserică în zilele de duminică. Dacă ești dintre cei 
despre care am vorbit la început, care merg la biserică o dată 
sau de două ori pe lună, nu lăsa ca lucrurile pe care le-am scris 
să te determine să închizi nervos această carte și să îți infor-
mezi familia: „A venit vremea să mergem de trei ori pe lună 
la biserică, altfel vom muri!”  

Nu, ci obiectivul meu a fost să vorbesc mai înainte des-
pre beneficiile pe care participarea la trupul lui Hristos le va 
aduce în căsnicia ta. Dacă îi acorzi bisericii prioritatea cuve-
nită, acest lucru va fi pentru tine un har deosebit în căsnicie. 
Închinarea împreună cu poporul lui Dumnezeu, mărturisi-
rea păcatelor, ascultarea la Cuvântul lui Dumnezeu și legătu-
rile profunde cu prietenii – toate aceste haruri sunt ca o 
hrană pentru sufletul tău. De aceea, deschide larg robinetul 
și lasă-l așa. Partenerul tău de căsnicie îți va mulțumi. Într-o 
zi, și copiii voștri vă vor mulțumi. 
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Momentul definitoriu nr. 4: Când îți dai seama         
că familia nu poate înlocui biserica 

 

De la chemarea lui Avram încoace, Dumnezeu a arătat clar că des-
tinele noastre personale sunt legate inseparabil de identitatea 
noastră comună ca parte din poporul Lui. Dar rămâne tentant să 
ne însușim o mentalitate care pune familia pe primul loc, care ar 
trebui să îi aparțină Împărăției lui Dumnezeu. 

 Momentul Răspunsul nostru 

Decizia de a că-
uta adevărul 

Voi proteja timpul alături 
de familia mea cu orice 
preț, investindu-l în par-
tenerul de căsătorie și în 
copii, dar neglijând po-
porul lui Dumnezeu? 

Sau mă voi îngriji să fac o pri-
oritate din dragostea pentru 
poporul lui Dumnezeu și pen-
tru slujirea lui, știind că, în 
același timp, Dumnezeu folo-
sește biserica spre beneficiul 
familiei mele? 

Prețul cerut Voi asculta cântecul de 
sirenă al distracției în fie-
care sfârșit de săptă-
mână, având senzația că 
îmi iau astfel răsplata 
care vine din împlinirea 
personală? 

Sau voi lua în considerare res-
ponsabilitatea mea de a-mi 
folosi darurile și de a sluji bi-
sericii cu dragoste? 

Oportunitatea de 
a-L înălța pe 
Dumnezeu 

Voi fi tentat să cred că 
„nu este nevoie de mine 
la biserica noastră”? 

Sau îmi voi aduce aminte că 
Dumnezeu mi-a dat daruri pe 
care să le pun în slujba biseri-
cii și că familia mea are nevoie 
de mijloacele harului care mi 
se dau ca rezultat direct al 
darurilor altora puse la lucru? 

Felul în care su-
fletul crește 

Mă voi concentra doar 
pe relația privată, perso-
nală și individualizată cu 
Dumnezeu? 

Sau mă voi strădui să fac ca 
relația personală cu Hristos să 
fie doar o parte din experiența 
mea creștină? 

Felul în care 
aceasta stabi-
lește destinația 
noastră 

Voi crede că succesul 
personal, ca soț/soție 
sau părinte, succesul 
căsniciei mele și al copii-
lor mei constituie cele 
mai importante lucruri în 
viață? 

Sau mă voi îngriji ca destinul 
personal să fie legat insepara-
bil de identitatea mea co-
mună ca parte a poporului lui 
Dumnezeu? 
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CAPITOLUL 6 

........ 

MOMENTUL DEFINITORIU NR. 5:  
CÂND CELĂLALT SUFERĂ 

 

Mi-aș fi dorit ca acest capitol să nu fie necesar. Trebuie 
să vorbim despre anumite momente grele. Momente definite 
de cicatricile pe care ele le lasă, de lacrimile pe care le verși și 
de durerea indescriptibilă pe care o experimentezi când vezi 
că cel pe care îl iubești suferă. 

 Când te căsătorești, ești legat de cineva spre binele ace-
lei persoane. Evident, noi toți avem cicatrici de pe urma lup-
telor pe care le-am dus, iar căsnicia pare că ne cheamă să în-
mulțim suferința. Atunci când celălalt este lovit de suferință, 
și tu sângerezi. Când celălalt șchioapătă, și tu ești slăbit. Di-
agnosticul primit de celălalt îți înmoaie genunchii. Când 
spui „Da”, acest cuvânt aduce cu el cruci neașteptate și spini 
nedoriți. Când celălalt suferă, o parte din tine moare. 

Evident, acest lucru este ascuns de ochii noștri când 
semnăm certificatul de căsătorie. Primele părți ale căsniciei 
sunt adesea scutite de aceste dureri. Un cuplu tânăr este mag-
netizat de o dragoste care împinge și atrage doi indivizi până 
ce aceștia se contopesc într-un singur trup. Apoi, ca roua de 
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dimineață, fiecare an se evaporă rapid, grăbind către următo-
rul. Zilele aniversării căsătoriei trec una după alta. Trupurile 
noastre îmbătrânesc. Dragostea devine tot mai costisitoare. 
Vârsta aduce cu ea suferință. Da, purtarea propriei suferințe 
poate să aducă peste noi întuneric și umilință. Dar atunci 
când îl vezi pe celălalt suferind, acest lucru îți aduce o întris-
tare pe care simplele cuvinte nu o pot descrie. 

Lee a înțeles asta. Sau poate că nu. În acel moment, 
sentimentele lui Lee erau atât de complicate, încât cuvintele 
lui și-au pierdut forma. Unde să găsească cineva un vocabu-
lar pentru agonie? Lee nu știa. Tot ceea ce știa era că o adora 
pe Georgia. Cei 12 ani de căsnicie fuseseră cei mai fericiți din 
viața lui. 

Cei care îi vedeau ar fi putut descrie lumea lor ca idi-
lică. Lee era vicepreședintele executiv al unei firme de pro-
ducție. Evident, existau zile mai lungi și profituri respecta-
bile, dar fericirea lui cea mai mare venea din a fi un bărbat 
care Îl iubea pe Hristos, un membru exemplar în biserică și 
un familist convins. Cele trei fetițe adorabile pur și simplu 
răspândeau în jur zahăr și dulceață și aduceau o atingere îm-
bucurătoare de blândețe în lumea lui Lee și a Georgiei. Viața 
lor de familie a baleiat între sporturi, viața de biserică, prie-
teni și confortul casei. Poziția și venitul lui Lee le permiteau 
să aibă o casă drăguță și alte finețuri, inclusiv să călătorească 
împreună cu familia. Dacă este să fim cinstiți, părea o viață 
de vis. Dacă satisfacția în viață era măsurată pe o scară de la 1 
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la 10, Lee trăia la cota 11. 

Apoi s-a întâmplat lucrul neașteptat. 

Suferința nu bate niciodată la ușă. Ea zdrobește ușa și 
intră neinvitată. Pentru Georgia, lovitura a survenit după un 
examen de rutină la sân. „Este cancer”, a spus doctorul. „Și a 
început să se răspândească iute în corp”. 

Următorii câțiva ani au fost ca o ceață care s-a răspân-
dit peste întreaga familie. Cancerul era agresiv, dar Georgia a 
răspuns cu un optimism curajos. Pentru Lee, să-și vadă soția 
suferind a fost ceva care i-a zdrobit sufletul – ca gheața de pe 
ștergătorul de la mașină, după o noapte de iarnă în Wiscon-
sin. Voia să ajute, să aducă mângâiere. Își dorea chiar să 
schimbe locurile și să o scutească pe Georgia de această sufe-
rință. Dar nu putea face mare lucru. 

Lee nu se simțise niciodată în viața lui atât de lipsit de 
putere, și nici nu fusese atât de neputincios. 

În final, doctorii au ajuns să-și dea seama că artileria 
grea era singura nădejde. Ei aveau să abordeze cancerul 
printr-un transplant de măduvă. Ca să îi poată schimba mă-
duva Georgiei, acest lucru o aducea foarte aproape de 
moarte, dar specialiștii susțineau că avea să îi salveze viața. 
Lee se gândea că totul semăna cu o coborâre în moarte pentru 
a salva o viață. Ironiile existau din abundență, dar aveau 
sens. De aceea, Lee și Georgia le-au dat aprobarea medicilor 
pentru procedura medicală. 
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Cel puțin la început, tratamentele au dat rezultate. Si-
tuația Georgiei s-a îmbunătățit și, vreme de câțiva ani, părea 
că învinge cancerul. În fapt, în al patrulea an de tratament, 
Georgia a fost declarată vindecată de cancer. Ca un vrăjmaș 
cucerit, boala făcuse pasul înapoi și părea că a dispărut. Ge-
orgia era o supraviețuitoare. Au urmat zile fericite după ce 
norii întunecați ai temerii și anxietății au făcut un loc larg ra-
zelor speranței. Pentru prima dată după mai mulți ani, viito-
rul lor era luminos! 

Dar cancerul poate fi viclean, ascunzându-și existența 
și adunându-și forțele în locuri nevăzute. Un an mai târziu, 
el s-a dezlănțuit într-un atac asupra ficatului ei. Doctorii au 
concluzionat că nu mai era nimic de făcut. După șase ani de 
bătălie cu această suferință, trupul Georgiei și-a dat ultima 
suflare. Domnul a chemat-o, și Georgia a plecat acasă. 

La înmormântare, Lee a stat mut. Era un tată singur 
cu trei fete – fără soție, fără mamă – și cu o slujbă foarte soli-
citantă. Avea pe deasupra o mulțime de întrebări fără răs-
puns. Durerea de a o vedea pe Georgia suferind, de a vedea 
nădejdile ei crescând și apoi fiind zdrobite, de a vedea cance-
rul cum mistuia încetul cu încetul perechea sufletului său… 
în final, îl făcea să se simtă de parcă erau pierduți. Ea 
pierdută, el pierdut, copiii pierduți. Georgia plecase, iar Lee 
stătea neajutorat în fața mormântului ei. 

Probabil că ți-ai dat seama până acum că acest capitol 
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tratează suferința și durerea, dar nu într-un fel convențional. 
În această lume, soțul sau soția ta va avea de suferit. Dar felul 
în care reacționezi la suferința neașteptată poate fi asemenea 
diferenței dintre o inimă cinică și un moment definitoriu al 
nădejdii. 

UNDE EȘTI CÂND CELĂLALT SUFERĂ? 

De ce trebuie ca un soț sau soție să vegheze asupra celui 
mai bun prieten, atunci când acesta suferă? Noi toți am auzit 
predici pe tema suferinței. Ele ne pregătesc, ne înarmează și 
ne dau curaj pentru văile întunecate. Dar cum ne pregătim 
să îl privim pe celălalt când suferă? Nu scriu aici doar despre 
suferințele variate care pun capăt vieții, așa cum a fost cazul 
Georgiei. Cum rămâne cu atacurile de panică, cu durerile de 
cap, cu boala lui Crohn, cu pierderile de sarcină, cu depresia 
sau stresul post-traumatic? Acestea sunt doar câteva dintre 
sutele de maladii care îi afectează pe cei pe care îi iubim. 

Când îl vizitează pe cel care suferă, moartea cel puțin 
pune capăt unui coșmar. Dar când te trezești în fiecare zi cu 
soțul sau soția trecând printr-o suferință nesfârșită, acest lu-
cru face ca viața să pară crudă. Moartea cel puțin dă o lovi-
tură la final, dar când ai un soț sau o soție care suferă conti-
nuu, suferința aceasta îi zdrobește (neintenționat, evident) 
pe toți cei care îl sau o iubesc. Viața devine grea. Este o ase-
mănare destul de aleatorie, dar îmi amintesc că stăteam 
cândva într-un amfiteatru la un film și auzeam un cowboy 
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dintr-un film western vechi spunând ceva despre suferință, 
un lucru care mi-a rămas în minte vreme de 40 de ani. „Pen-
tru oameni ca noi, moartea nu este atât de grea”, șoptea nele-
giuitul Josey Wales. „Viața este grea”. 

Unde ești când fiecare nouă zi nu face decât să prelun-
gească suferința aceluia pe care îl iubești? Cum îi dai speranță 
soțului sau soției tale când acesta caută un sens al suferinței, 
și uneori chiar un sens al vieții? Ești în măsură să fii prezent 
intenționat lângă celălalt, chiar dacă treci prin cele mai grele 
părți ale vieții, „la bine și la rău”? Sigur că există modalități 
greșite în care un soț sau o soție poate să răspundă la sufe-
rință. Și Biblia nu se ferește să ne prezinte unele dintre aceste 
situații. 

• Asemenea lui Adam, unii dintre noi tratăm sufe-
rința celuilalt cu pasivitate. Adam a fost pasiv atunci când 
Eva a mușcat din greu momeala, apoi, în nebunia lui, a ac-
ceptat fructul, smulgându-l cum ca și cum ar fi vrut să rupă 
o întreagă ramură. Nu, aceasta nu era suferința dată de chi-
mioterapie sau de durerea de spate. Acesta era punctul zero, 
de unde totul a plecat. Gestul de a mușca din acel fruct a dez-
legat în lume o ticăloșie și o agonie de nedescris. Ca un tsu-
nami, păcatul și suferința au răbufnit asupra creației fără să li 
se opună cineva. Femeia a ales neascultarea, în timp ce băr-
batul ei a ales inerția și apoi neascultarea. 

Arată-mi un soț sau o soție care se repede către șoapta 
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ispitei, și îți voi arăta pe cineva care este nepregătit pentru 
acel moment. Căderea ne reamintește că, atunci când unul 
dintre noi trece prin suferința cauzată de păcat, celălalt poate 
să stea pasiv și să încerce să găsească pe cineva de învinuit. 

• Asemenea nevestei lui Iov, unii dintre noi apelăm la 
cinism. Ca răspuns la suferința extraordinară a bărbatului ei, 
nevasta lui Iov i-a oferit un sfat memorabil: „Blestemă-L pe 
Dumnezeu, și mori” (Iov 2:9). Era ca și cum ea a constatat 
situația, dar a părăsit clădirea. Dacă ai fi cinstit, ai putea să o 
blamezi? Noi toți am avut parte de momente grele, dar este 
puțin probabil ca vreunul dintre noi să ne fi pierdut dintr-o 
dată toți copiii, toate posesiunile pământești și sănătatea fi-
zică în urma unui atac demonic direct. Dar toate acestea se 
petrecuseră în viața lui Iov. Iar când această tragedie a avut 
loc, sfatul soției lui a fost, în esență, următorul: „Renunță la 
Dumnezeu și sinucide-te”. Nevasta lui Iov ne reamintește că, 
atunci că suferința vine, unii dintre noi cădem pradă totală 
disperării. 

• Asemenea lui Avram, unii dintre noi adoptăm tac-
tica protejării proprii cu orice preț. Când a intrat în Egipt, 
Avram s-a temut că va avea de suferit dacă egiptenii ar fi știut 
că Sarai era nevasta lui. De aceea, i-a cerut lui Sarai să mintă 
și să le spună tuturor celor care aveau să o întrebe că era sora 
lui (Gen. 12:10-20). Crezând că Sarai era necăsătorită, faraon 
a luat-o de soție. Este un moment trist când un erou biblic își 
vinde practic soția ca să-și salveze propria piele. Dar Avram 
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nu s-a gândit de două ori dacă să o dea pe Sarai în schimbul 
propriei vieți. El ne reamintește că, atunci când suferința 
vine, unii soți pot fi egoiști și cruzi – chiar până la abuz. 

Aceste trei exemple biblice despre felul în care oamenii 
au acționat în momente definitorii ilustrează un adevăr du-
reros. Felul în care acționăm atunci când celălalt suferă 
spune foarte mult despre ceea ce înțelegem din căsnicia noas-
tră. Lee înțelesese. El a fost hotărât să fie prezent lângă Geor-
gia, să devină o voce a dragostei necondiționate atâta vreme 
cât ea avea să fie în viață. El și-a rearanjat slujba așa încât să 
fie alături de ea nu doar în timpul vizitelor la doctor. 

Când a început tratamentul de chimioterapie, Geor-
gia a pierdut din greutate, și-a pierdut energia și, în final, și-a 
pierdut și părul ei frumos. Din când în când, Georgia avea să 
arunce câte o privire în oglindă. Se simțea ca un personaj ex-
traterestru într-o lume ireală, de ficțiune, captivă într-un 
trup care era zdrobit pentru a satisface o poveste stranie. Lee 
aproape că putea să-i citească gândurile. El i-a lăudat intenți-
onat noua coafură, spunând că acum este la modă ca părul 
„să cadă pe pardoseală și să se rărească”. El a asigurat-o pe Ge-
orgia că, pentru el, cele mai autentice frumuseți ale ei rămă-
seseră nu doar neafectate, ci crescuseră foarte mult. 

Acum, Georgia plecase. Lee nu s-a considerat nicio-
dată mai bun decât oricare dintre personajele biblice menți-
onate mai sus. El nu avea niciun fel de aură care să îl facă mai 
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sfânt. În anumite momente, el s-a luptat cu sentimentul de 
singurătate, cu anxietatea și cu temerile. Dar Lee a fost un 
bărbat care a știut că promisiunile „până ce moartea ne va 
despărți” aveau să fie testate în foc. Există o logică simplă: 
unul dintre voi doi va avea, în ultimă instanță, de suferit și va 
muri primul. Lee presupusese totdeauna că el avea să fie 
acela. În ciuda asprimii și realității agoniei sale, într-un fel dis-
tinct dar inexplicabil, Lee s-a simțit onorat de chemarea lui 
Dumnezeu de a-și sluji soția până ce ea a murit. A fi acolo de 
la primul „da” până la momentul final de rămas bun, mo-
ment al zdrobirii inimii, cu siguranță că i-a adus durere, dar 
Lee putea să vadă cum căsnicia lor minunată s-a sfârșit fru-
mos. 

CINE EȘTI CÂND CELĂLALT SUFERĂ? 

Când îl vezi pe celălalt suferind, acest lucru scoate la 
iveală felul în care definești și întruchipezi dragostea. Lee a 
înțeles că dragostea însemna să se sacrifice pe sine pentru a-și 
sluji soția ce trecea prin suferință. Boala Georgiei a devenit, 
printre altele, chemarea lui Lee – și, în consecință, a fost un 
moment definitoriu pentru viața lui. 

Sunt inspirat de povestea vieții lui, pentru că am trecut 
prin propriile momente definitorii – momente când Kimm 
a avut nevoie de mine de-a lungul acestor 37 de ani de căsni-
cie – iar răspunsul meu a fost, ca să zicem așa, mai puțin stră-
lucitor. Poate că te poți vedea pe tine însuți în câteva dintre 
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eșecurile mele: 

• Iată-l pe Dave sârguinciosul. Acest Dave are niște 
trăsături caracteristice jocului. El se surprinde pe sine 
cu explozii de duioșie și cu mici gesturi de dragoste. 
Lucrurile care trebuie făcute sunt finalizate cu tot ze-
lul. Problema este că slujba lui este solicitantă. El are 
o mulțime de responsabilități. Chiar dacă soția lui 
suferă, munca îi distrage atenția și intră în competiție 
pentru prioritate. Acest Dave poate fi surprinzător. 
El intervine doar atât cât să satisfacă ideea de respon-
sabilitate în slujire, dar în realitate nu își intră nicio-
dată suficient de bine în rol pentru a oferi ceea ce îi 
este cu adevărat necesar unei soții care suferă. 

• Apoi există Dave martirul. Kimm suferă, iar Dave 
se străduiește curajos să mențină lucrurile în ordine. 
El se vede pe sine ca slujitorul tăcut, dar e suficient să 
zgârii un pic suprafața, iar acest Dave îți va da ime-
diat referințe care să te ducă la catalogul său de sacri-
ficii. Pentru acest Dave, mâna stângă și mâna dreaptă 
trebuie să fie întotdeauna bine informate despre ceea 
ce face fiecare. Evident, totul este subtil. Strigătele 
clare după atenție ar părea nepotrivite – ca și cum 
Dave ar fi făcut ca suferința lui Kimm să pară că este 
mai degrabă propria suferință. Dar, în realitate, exact 
asta face el. El se folosește de suferințele ei, transfor-
mându-le într-un prilej pentru celebrarea sinelui. 
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Acest Dave folosește suferința lui Kimm spre pro-
pria slavă. 

• Apoi există Dave la o distanță sigură. Acest Dave 
stă acasă pentru a sluji. El o ajută pe Kimm în moda-
lități lăudabile. Totuși, există o distanță pe care el o 
păstrează între sine și soția lui aflată în suferință. Alt-
fel spus, cine știe cât de departe pot să sară virușii? 
Actele de slujire ale lui Dave sunt concepute, în 
parte, să-l păstreze izolat de suferința soției lui. Evi-
dent, Biblia spune că un soț este chemat să-și iu-
bească soția „cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat 
pe Sine pentru ea” (Efes. 5:25), dar Dave presupune 
că, atunci când le vorbea la început efesenilor, Pavel 
nu avea în vedere o viroză ca a lui Kimm. 

• Ce zici de Dave care „nu te-ar lăsa să-ți spui poves-
tea”? Acest Dave nu i-ar permite lui Kimm să vor-
bească despre suferința ei fără să îl picteze și pe el în 
peisaj. Suferința ei atrage atenția către o poveste ase-
mănătoare din viața lui. Încercările ei de a vorbi des-
pre propria suferință sunt cooptate de instinctul lui 
Dave de a lega toate situațiile de suferință de acele 
momente când el s-a simțit la fel. Fie că își dă seama 
sau nu, acest Dave contribuie, de fapt, la suferința lui 
Kimm. Suferința ei inițială – acum combinată cu 
purtarea lui egocentrică – face așa încât lui Kimm să 
îi fie mult mai greu să reziste unui impuls tot mai 
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mare de a-i da o palmă de bun-simț. 

• În final, există Dave „grijuliul”. Acest ultim Dave 
este prezent, slujindu-i și ajutând-o pe Kimm în su-
ferința ei. Dar refacerea lui Kimm este încețoșată de 
îngrijorările lui Dave față de orice simptom. Ori de 
câte ori ea acuză o durere, Dave caută repede pe in-
ternet pentru a descoperi ce sens are acel lucru. Te-
merile lui, hrănite de alergarea nebunească prin pre-
eria sălbatică de informații de pe internet, sunt tran-
sportate imediat la Kimm.  

Având parte de acest Dave, cel ce suferă și cel ce ajută 
își schimbă locurile, așa încât Kimm încearcă să îl convingă 
că poate fi prea devreme să comande coșciugul. Pericolul cel 
mai mare al acestui Dave nu este existența fricii lui, ci absența 
credinței sale. El are nevoie de o credință suficient de mare 
încât să-și ia ochii de la îngrijorările lui și să îi îndrepte către 
nevoile soției lui. Din fericire, Kimm este gata să uite de su-
ferința ei pentru suficient timp încât să alunge temerile lui 
Dave și să îl ajute să își fixeze picioarele pe stânca promisiu-
nilor lui Dumnezeu. Mulțumită lui Dumnezeu, Kimm este 
aproape ca să-l ajute pe Dave să treacă prin suferința ei. 

Ce au în comun aceste fațete ale lui Dave? Egoismul, 
frica, îngrijorarea, protecția de sine, anxietatea, necredința, 
confuzia, exagerarea, slujirea de sine, lipsa de realism, agitația 
– toate constituie oportunități pierdute din cauza agendei 
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personale. Te-ai întâlnit cu vreunul dintre acești indivizi? 
Poate că există unul care se holbează la tine în oglindă în fie-
care dimineață. 

Confruntă-te cu acest adevăr! Nu există nimic ușor în 
a-ți sluji soțul sau soția care suferă. Nu atunci când cel ce tre-
buie să ofere ajutor este un păcătos. 

CE AR TREBUI SĂ FACI CÂND CELĂLALT SUFERĂ? 

Așadar, practic vorbind, ce putem face când îl vedem 
pe celălalt în suferință? 

În primul rând, fă pasul înainte. Cei ce trec prin su-
ferință se simt singuri. Uneori există o ispită de a crede că ni-
meni nu poate înțelege ce simt ei sau prin ce trec. În conse-
cință, persoana care vrea să își ajute soțul sau soția presupune 
adesea că știe precis ce simte celălalt. În astfel de momente, 
cuvintele din Iacov 1:19 pot fi de un real ajutor: „Orice om 
să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mâ-
nie”. 

Cei trei prieteni ai lui Iov au rezolvat problema – până 
și-au deschis buzele. Ei meritau ovații îndelungi pentru pri-
mul act al atitudinii lor. Și-au făcut apariția, s-au așezat și n-
au spus nimic: „Și au șezut pe pământ lângă el șapte zile și 
șapte nopți, fără să-i spună o vorbă, căci vedeau cât de mare 
îi este durerea” (Iov 2:13). Dumnezeu înțelege importanța de 
a-l asculta pe cel în suferință. Iată de ce El ne cheamă să ne 
rugăm (Filip. 4:6). Arată-te, așează-te și ascultă-l bine pe cel 
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ce suferă. Într-un astfel de moment, ideea esențială nu ține 
de poezia cuvintelor tale, ci de prezența ta. 

Apoi, odată ce începe discuția, pune anumite întrebări 
și deschide-ți urechea față de răspunsuri. Cei ce suferă nu își 
înțeleg întotdeauna circumstanțele, așa că ei au nevoie să știe 
că ți-ai deschis urechea față de inima lor. Atunci când faci 
pasul înainte cu întrebări, acest lucru îți îmbunătățește clari-
tatea și îți hrănește empatia.  

Ai putea să întrebi: Cum te simți? (Destul de elemen-
tar, nu?) Ce anume ajută la micșorarea durerii sau la alinarea 
suferinței? Cum stai cu sufletul tău? Cum mă pot ruga pen-
tru tine? Există ispite la care ești expus? Cum aș putea să te 
ajut să le depășești? Cum te-a ajutat Cuvântul lui Dumnezeu 
să hrănești nădejdea? 

Suferința este o fereastră către suflet. Atunci când îl as-
culți bine pe celălalt, asta te ajută să privești prin acea fereas-
tră pentru a descoperi unde anume se simte cel mai puternic 
durerea și în ce aspecte ale vieții este atacată credința. 

În al doilea rând, încrede-te în Dumnezeu și cere-I să 
te folosească. Ai simțit vreodată că ești prea nepotrivit ca să îți 
ajuți soțul sau soția atunci când se află în suferință? Poate că 
nu înțelegi complet durerea sau natura suferinței celuilalt. 
Nu te îngrijora. În felul acesta, tocmai ai împlinit prima ce-
rință ca să poți fi un glas care ajută. Dumnezeu găsește plă-
cere să folosească oamenii slabi. Dacă ai fi prea încrezător în 
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tine, asemenea corintenilor, te-ai număra printre cei proble-
matici. Pavel le reamintește că acelora care caută să îi mângâie 
pe ceilalți li se promite un izvor nesecat: 

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului 
nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor și Dum-
nezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate 
necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu 
care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, 
să îi putem mângâia pe cei ce se află în vreun ne-
caz! Căci, după cum avem parte din belșug de su-
ferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos avem 
parte din belșug și de mângâiere. Așa că, dacă sun-
tem în necaz, suntem pentru mângâierea și mân-
tuirea voastră; dacă suntem mângâiați, suntem 
pentru mângâierea voastră, care se arată prin fap-
tul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. (2 Cor. 
1:3–6) 

Pavel spune că ei erau în măsură să îi „,mângâie pe cei 
ce se află în vreun necaz” cu aceeași mângâiere pe care au pri-
mit-o de la Dumnezeu. Biserica din Corint era o audiență ne-
obișnuită pentru această lecție. Ei se considerau mult mai 
maturi și mai pregătiți pentru complexitățile vieții și ale con-
ducerii decât erau în realitate. Dar Pavel îi vedea încă în scu-
tece (1 Cor. 3:1-4; 5:1). Așadar, noi nu ne gândim la ei ca la 
unii cărora Pavel să le fi vorbit despre mângâierea altora. 

Ca dovadă a imaturității ei, această biserică crezuse 
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minciuni, tolerase nebunii, umblase după impostori, se lău-
dase fără rușine și, în ultimă instanță, îl trădaseră pe Pavel în 
favoarea unor lideri celebri și gălăgioși. Dar Pavel avea o armă 
blândă pentru astfel de oameni. Concentrarea corintenilor 
pe ei înșiși îi împiedica să știe cum ar fi trebuit să se îngrijească 
unul pe celălalt atunci când treceau prin suferințe. 

Tot aici se găsește elementul central pentru a înțelege 
grija pe care trebuie să i-o porți soțului sau soției tale când 
suferă. 

Pe măsură ce Pavel i-a mângâiat pe corinteni, el a fost 
în măsură să folosească mângâierea pe care el însuși o primise. 
Mângâindu-i pe corinteni, el a făcut acest lucru ca urmare a 
propriei experiențe de viață. El a putut să ia mângâierea lui 
Dumnezeu nu doar pentru a o folosi spre hrănirea nădejdii 
personale, ci și pentru a o transmite altora. Îți amintești ce 
spunea el? „Așa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru 
mângâierea și mântuirea voastră; dacă suntem mângâiați, 
suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul 
că răbdați aceleași suferințe ca și noi” (v. 6). Dumnezeu ne dă 
uneori suferință ca să putem fi în stare să le oferim altora 
mângâiere și compasiune. Înțelegi acest lucru? Ne sugerează 
Dumnezeu că unele dintre suferințele noastre au un în ve-
dere scop mai mare – anume să-i ajutăm pe alții care suferă? 

Dumnezeu este atât de serios în ajutorul pe care ți-l dă ca 
să poți avea grijă de celălalt, încât a rânduit anumite suferințe 
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din trecutul tău tocmai cu acest scop. Îți amintești de aceste 
lucruri? Te-ai îmbolnăvit într-un fel inexplicabil? Te-ai lup-
tat cu depresia, cu o pierdere neașteptată sau ți-ai pierdut 
simțul siguranței? Îmi amintesc când Dumnezeu a tras 
această cortină pentru mine. M-am simțit ca atunci când s-ar 
fi schimbat vitezele fără cel mai mic efort. 

Viața creștină nu este doar un lucru de genul „eu și 
Dumnezeu”. El nu urmărește să satisfacă niște consumatori 
de mângâiere. Noi suntem chemați să fim transmițători de 
mângâiere, un popor care ia mângâierea pe care a primit-o în 
suferință și o dă mai departe, începând cu soțul sau soția. 
Dumnezeu ne-a pregătit pentru acest moment, „pentru ca, 
prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de 
Dumnezeu, să îi putem mângâia pe cei ce se află în vreun ne-
caz” (v. 4). 

În al treilea rând, adu-ți aminte de cercuri. Îți amin-
tești de cercurile concentrice din capitolul despre izvorul 
problemelor noastre? Soțul sau soția care suferă poate să 
meargă înainte și înapoi între aceste cercuri, căutând răspun-
suri pentru durerea prin care trece. Suferința amplifică influ-
ențele care se manifestă în viețile noastre – temerile noastre, 
felul în care am fost crescuți, predispozițiile genetice, chiar și 
influența demonică. Atunci când un doctor îți șoptește un 
diagnostic de cancer, inima se luptă imediat cu frică, vrăjma-
șul aruncă minciuni, iar suferința poate să descopere o slăbi-
ciune genetică. În trauma unei astfel de vești, toate cercurile 
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concentrice încep să se învârtă. În ultimă instanță, cea mai 
mare slujire pe care o putem face în beneficiul celuilalt este 
să îi reamintim de cel mai mare cerc – Dumnezeul providen-
ței. Harul Lui susține totul. El supervizează fiecare eveni-
ment și mișcă lucrurile înainte spre binele nostru. 

Gândește-te la Lee. Ce ar fi trebuit să îi spună Georgiei 
când ea zăcea neajutorată sub puterea cancerului, între-
bându-se ce avea să se întâmple cu fetele ei? Ce i s-ar fi putut 
spune lui Lee când se întreba dacă ar trebui să-și reorienteze 
viața și să creadă că se va putea descurca să-și crească singur 
cele trei fete? Fiecare persoană care trece prin suferință își 
procesează experiența diferit. Uneori, astfel de persoane pun 
întrebări logice, dar alteori durerea le încețoșează realitatea și 
își pierd realismul. 

Tu exiști în acel moment în care trebuie să îl ajuți pe 
celălalt îndreptându-l în direcția corectă. În ultimă instanță, 
cea mai mare mângâiere pe care o poate primi un om aflat în 
suferință nu vine pe orizontală („te înțeleg”), ci pe verticală 
(„Dumnezeu înțelege, și El lucrează”). Iar faptul că Dumne-
zeu înțelege nu este o chestie teoretică. El nu Își imaginează 
doar care ar putea fi impactul și nici nu capătă informații de 
mâna a doua despre efectele secundare, așa încât să poată 
reacționa cum se cuvine. El cunoaște cu adevărat totul. 

Cei ce trec prin suferință văd adesea rolul lui Dumne-
zeu în suferința lor asemenea unui olar: creează forma de lut, 
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apoi poate că o zdrobește. Un olar ține ciocanul în mână, dar 
nu îi simte niciodată loviturile. Cei ce trec prin suferință tre-
buie să știe că Dumnezeul nostru răstignit este diferit. În Hris-
tos, El cunoaște durerea noastră, și acest lucru este ceea ce face 
ca providența Lui să fie atât de mângâietoare. Îmi amintesc 
mereu de acest adevăr ori de câte ori cânt imnul clasic al lui 
William Cowper, „Dumnezeu lucrează în chip tainic”: 

Voi, sfinți temători, fiți dar încrezători; 
Căci norii ce vă-ngrozesc așa de mult 
Sunt plini de îndurări și binecuvântări 
Și gata să le toarne peste voi. 

În al patrulea rând, împărtășește povestea lui Dumne-
zeu. Ea atinge suferințele noastre în Persoana lui Isus Hristos. 
„Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri” (2 
Cor. 1:3) L-a trimis pe Fiul Său ca să Se asigure că poporul 
Lui va trăi îndurarea Sa cea îndelungă și mângâierea indes-
tructibilă nu în teorie, ci în modalități personale și tangibile. 
Hristos a luat păcatele pe care noi le-am săvârșit și a acceptat 
pedeapsa pe care noi o meritam, dându-ne în schimb o îndu-
rare pe care nu o putem înțelege. 

Dacă vestea bună s-ar fi oprit aici, ea ar fi fost suficient 
de spectaculoasă. Dar există mai mult în această veste. Dum-
nezeu ar fi putut rezolva problema păcatului fără să trateze 
efectele acestuia și ale suferinței care lovește zilnic în viețile 
noastre. Dar El este prea bun ca să facă acest lucru. El ne 
mângâie în suferințele noastre cu o mângâiere care ne este 
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disponibilă ca urmare a propriei Sale dureri. Hristos a fost 
acuzat pe nedrept, ocărât public, bătut oribil, răstignit groaz-
nic și abandonat de Dumnezeu pe cruce. Toată mângâierea 
a fost îndepărtată de la Hristos așa încât noi să putem fi mân-
gâiați – și să fim în stare să ne mângâiem unii pe alții. 

Întoarce-te și recitește ultima frază. Este ceva cu adevă-
rat important. Cel pe care îl iubești ar putea avea nevoie de 
acest adevăr chiar acum. Dacă nu, s-ar putea să aibă nevoie de 
el foarte curând. Una dintre nevoile esențiale ale celor care trec 
prin suferință este să audă povestea lui Hristos – să știe că El a 
fost acolo. El știe ce simțim noi, și este aproape de noi. El are 
un plan. Când potopul de anxietate și de tulburare ne cople-
șește, împărtășirea poveștii lui Dumnezeu ne păstrează anco-
rați în port în loc plutim fără o cârmă pe valurile suferinței. 

Există un instinct omenesc reflexiv – adânc înrădăci-
nat în ADN-ul nostru - să ne îndreptăm către oameni atunci 
când sufletele noastre sunt împovărate. Există acea varietate 
a mângâierii pe care vrem să o simțim în carne și oase. Ai sim-
țit acest lucru, și așa a simțit și soțul/soția. Vrem să vorbim 
despre lucrurile care ne apasă, să găsim pe cineva care are o 
ureche deschisă, care poate să ne asculte inima, se găsim pe 
cineva — oricine – cu care să putem împărtăși poverile noas-
tre. Dar, pentru ca mângâierea să fie de durată și să aibă sens, 
ea trebuie să izvorască dintr-o sursă veșnică: Dumnezeul care 
iubește, care vine, care suferă, care moare, care înviază înar-
mat cu har și mângâiere ca să ajute sufletul aflat în suferință. 
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Și ce izvor nesfârșit de mângâiere este El! 

Nu cu mult timp în urmă, am mers împreună cu 
Kimm la Wakulla Springs, locul unde se găsește cea mai 
lungă peșteră subacvatică din Statele Unite. Izvorul din 
această peșteră bulbucă în fiecare zi până la 1,1 milioane m3 
de apă pe zi. Doar gândindu-mă la acea cifră mi se părea ceva 
uimitor. Pare o sursă de apă inepuizabilă. Exact aceasta este 
ideea pe care Pavel le-o transmitea corintenilor. În Dumne-
zeul nostru, care a suferit pentru noi și a procurat astfel mân-
gâierea învierii, avem provizii nesfârșite. 

Dacă vrem să ne ajutăm unul pe altul în căsnicie, ne 
vom călăuzi unul pe altul nu doar în timp ce vom asculta po-
veștile suferințelor noastre, ci și meditând la povestea lui 
Dumnezeu, izvorul mângâierii nesfârșite. 

În final, caută oportunitățile lui Dumnezeu. Când ce-
lălalt suferă, acest lucru ne poate face să ne îndreptăm către 
noi înșine. Este un lucru de înțeles, căci situația celui în sufe-
rință ne lovește și pe noi, ne afectează ritmul și realitățile, și 
ne preocupă atunci când căutăm să descoperim care este 
noul normal. În astfel de momente, lumea noastră poate de-
veni foarte ușor centrată pe suferință. Vorbim constant des-
pre „problemă”, analizăm „problema” și le aducem vești noi 
celorlalți despre „problemă”. 

Astfel de conversații sunt esențiale, mai ales într-o în-
cercare în care soțul și soția trebuie să înțeleagă ce se petrece 
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cu ei și să își ia timp să proceseze toată informația. Totuși, 
mult prea adesea vedem cum „problema” ajunge să ocupe tot 
mai mult spațiu în conversațiile noastre, și ajungem să ne 
concentrăm doar pe noi, ca un cuplu. Începem să trăim o vi-
ață concentrată pe rezolvarea unei probleme, uitând prea 
ușor de planul divin care este pus în aplicare chiar și în dure-
rile noastre. 

Dar încercările noastre nu sunt niciodată sterpe. Noi 
ajungem să fim însărcinați cu oportunități neașteptate. 
Există o asistentă care trece printr-un divorț și pe care o în-
tâlnești la cabinetul medical pe care îl frecventezi? Există oa-
meni care ți se deschid vorbindu-ți despre temerile lor după 
ce ai auzit de suferința soțului sau soției tale? Descoperi că 
încercarea ta sau situația în care se găsește soțul/soția ta slu-
jește în realitate la deschiderea oamenilor față de tine? Când 
celălalt suferă, trebuie anticipată o experiență vitală. Dum-
nezeu pune oportunități extraordinare în centrul suferinței. 

Prietenul meu Scott locuia în Canada împreună cu so-
ția lui, Jeannie, o femeie deosebită care, însă, suferea de pe 
urma unei boli cronice de rinichi. În urmă cu câțiva ani, sta-
rea lui Jeannie părea să se îmbunătățească suficient încât să 
poată face o călătorie în Statele Unite.  

Cu toate acestea, în timpul zborului către Denver, 
Jeannie a leșinat și a căzut aproape de galera avionului. Era 
clar că avea nevoie de îngrijire medicală de urgență. La câteva 
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ore după aceea, medicii i-au informat pe Scott și pe Jeannie 
că starea ei se deteriorase rapid. Această veste tristă a fost ur-
mată de o afirmație uluitoare: Jeannie nu putea fi deplasată. 
Nu putea să zboare și nici să se întoarcă în Canada. Avea ne-
voie de tratament imediat. 

Blocați în Colorado, Scott și Jeannie se uitau nedume-
riți unul la celălalt. Li se părea neverosimil ce li se întâmpla. 
Pentru că locuiau în Canada, nu aveau asigurare medicală 
pentru Statele Unite. Pentru a complica lucrurile și mai 
mult, aveau încă de plătit un credit ipotecar în Toronto, așa 
că singura lor opțiune de a locui era să se mute la subsolul 
casei unei rude. Scott și Jeannie deja purtau semnele unor pe-
rioade grele, dar ei știau că Dumnezeu are scopurile Lui cu 
suferințele noastre. Astfel, pe când Jeannie a început proce-
durile medicale, au cerut împreună ajutorul lui Dumnezeu. 

În luna a treia a încercării lor, câteva familii care îl cu-
noșteau pe Scott de când păstorise o biserică i-au cerut să în-
ceapă un studiu biblic cu ei. Scott și Jeannie au vorbit despre 
acest lucru și au simțit împreună că Dumnezeu deschidea o 
ușă ca Scott să slujească în felul acesta. Pe parcursul câtorva 
luni după aceea, numărul persoanelor participante la acel 
studiu biblic a crescut. Oamenii se apropiau de Dumnezeu. 
Participanții la grup au început să se întrebe dacă nu cumva 
acel studiu biblic ar trebui să devină nucleul pentru o nouă 
biserică. În acest loc în care suferința devenise noua situație 
normală, Scott și Jeannie s-au gândit, De ce nu? De ce n-ar 
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putea un cuplu de refugiați canadieni, fără bani și plini de 
boli, să planteze o biserică în orașul în care zborul lor s-a în-
trerupt abrupt? 

Linia de demarcație dintre voia lui Dumnezeu și nebu-
nia curată este trasată adesea direct prin credința noastră. 
Scott și Jeannie au înțeles acest lucru. Ei au știut că situația 
lor părea ceva dintr-o emisiune TV, dar ei au avut încredere 
în Dumnezeu și, astfel, au înființat biserica City. Așa au as-
cultat ei de călăuzirea Lui. 

La trei luni după deschidere, noua biserică a putut să 
cumpere clădirea în care ei se întâlniseră. În mai puțin de un 
an după aceea, Scott și ceilalți lideri au ordinat un nou păstor 
principal. De ce? Pentru că, la 18 luni după oprirea lor neaș-
teptată în Colorado, Jeannie a primit aprobarea să călăto-
rească. Scott și Jeannie se puteau întoarce acasă. 

Gândește-te la acest lucru. Pe când își scoteau din acel 
subsol ultimul geamantan, Scott și Jeannie nu lăsau în urma 
lor doar o încercare neașteptată, ci și o nouă biserică, prieteni 
noi care au ajuns să îi iubească, și un oraș în care au avut parte 
de un moment definitoriu. Și aceasta este o lecție pentru noi 
toți. Lucruri uimitoare se pot petrece atunci când privim 
dincolo de suferințele noastre pentru a vedea ceea ce face 
Dumnezeu. 

Un ultim lucru am de spus. Când Scott mi-a povestit 
această întâmplare, el voia să sublinieze clar cel mai prețios 
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moment al întregii lor încercări. În seara dinaintea primei în-
tâlniri publice a bisericii nou-înființate, Scott s-a întors la 
subsolul unde Jeannie tocmai descoperise o postare pe Face-
book care anunța prima întâlnire publică a bisericii. Când a 
deschis ușa, și-a găsit soția plângând. Când a întrebat-o de ce 
plânge, cu lacrimi curgându-i pe obraji, Jeannie a spus: „Sin-
gurul motiv pentru care ești aici este că eu m-am îmbolnăvit. 
Pentru că eu m-am îmbolnăvit, o biserică își începe mâine 
întâlnirile. Dacă pentru asta a trebuit să trecem prin această 
experiență, atunci a meritat!”  

Dacă citești aceste rânduri și soțul/soția suferă, sau 
dacă tu ești cel care suferă acum, amintește-ți mereu acest lu-
cru: există scopuri și oportunități în suferință, lucruri pe care 
nu le putem înțelege de această parte a veșniciei. Pentru mo-
ment, nici nu trebuie să le înțelegem complet; trebuie doar 
să fim pregătiți pentru ele. 

Dragul meu cititor, suferă soțul/soția ta chiar acum? 
Deschide ochii ca să vezi oportunitatea lui Dumnezeu! 

LEE ȘI VIAȚA 

Au trecut mai mulți ani în timpul cărora Lee a învățat 
să navigheze prin lumea celor văduvi și care își cresc singuri 
copiii. Durerea a lovit adesea, dar Lee avea o biserică bună și 
o lume agitată. În final, norii au plecat și razele de soare s-au 
ivit de dincolo de ei. Sosirea luminii a coincis cu o sursă de 
mângâiere neașteptată și încântătoare. Într-o duminică, în 
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timpul unei întâlniri a bisericii, Lee a întâlnit o femeie pe 
nume Rhonda. Pe măsura trecerii timpului, Lee și Rhonda 
au descoperit că au multe lucruri în comun. În primul rând, 
amândoi își pierduseră perechea. Dar era mai mult de atât. 
Amândoi își creșteau singuri copiii. Amândoi erau profesio-
niști buni. Și amândoi purtau cicatricile emoționale ale fap-
tului că vedeau constant un loc gol la masa familiei.  

Nimic n-a fost aranjat. Lee și Rhonda s-au bucurat 
unul de altul și au început să își rearanjeze calendarele pentru 
a petrece mai mult timp împreună. Ei au vorbit despre tre-
cut, despre durerile lor și despre modalitățile minunate în 
care Dumnezeu i-a luat prin surprindere. N-a trecut mult 
timp până ce au început să vorbească și despre viitor – viito-
rul lor. La un an după aceea, Lee și Rhonda s-au căsătorit. 
Cei doi băieți ai lui Rhonda s-au mutat într-o casă nouă, 
unde aveau trei noi surori. Bine ați venit la Familia Brady, 
partea a 2-a. Căile lui Dumnezeu sunt tainice. Lee și Rhonda 
nu s-au întâlnit decât după ce au trecut ani de zile de când și-
au pierdut perechea. Dar ambii au știut că momentul stabilit 
de Dumnezeu era perfect, iar în acele clipe când totul părea 
pierdut, Dumnezeu fusese prezent în viețile lor cu mângâie-
rea Lui. Inițial, suferința lor avea un gust amar, dar Dumne-
zeu a făcut o lucrare prin acea suferință, lucrare care, în final, 
le-a permis lui Lee și lui Rhonda să Îl perceapă ca fiind dulce. 

Au trecut 19 ani de când Lee și Rhonda s-au căsătorit, 
spunând pentru a doua oară „Da”. Anii care au trecut de 
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atunci au fost umpluți cu fericire, ei crescând în mângâierea 
de a fi împreună. Totuși, noi trăim într-o lume zdrobită, în 
care suferințele pot face pasul înapoi, dar suferința rămâne. 
De data aceasta, ea a lovit în Lee. 

În urmă cu doi ani, Lee a început să aibă niște simp-
tome neașteptate. În timp ce se afla în vacanță pe mare cu 
Rhonda, i-a fost greu să își ridice unul dintre picioare ca să 
urce o scară. Oceanele i-au epuizat mereu pe oameni, așa că 
Lee a ignorat evenimentul. Dar problema a continuat după 
ce s-au întors acasă. De fapt, chiar s-a înrăutățit. Lee și-a 
pierdut rapid tot mai mult puterea din picioare. Au fost con-
sultați medicii, iar diagnosticul baleia între o boală autoi-
mună și ceva mai rău - scleroză laterală amiotrofică. Fiecare 
dintre cele două diagnostice avea complicații, dar cel de-al 
doilea l-a atacat cu temeri asemenea unor tigri flămânzi din 
Serengeti. 

Lunile care au urmat n-au fost deloc încurajatoare. 

La început, Lee mergea șchiopătat. Apoi a venit basto-
nul. Lee a făcut ședințe de fizioterapie și a îndurat multe pro-
ceduri dureroase. Dar lucrurile s-au înrăutățit, astfel că, în fi-
nal, Lee avea nevoie de un cadru de mers. Dacă nu se schimba 
nimic, Lee suspecta că scaunul cu rotile era după colț. 

Rhonda deplângea pierderea mobilității soțului ei. 
Două dintre bucuriile vieții erau călătoria și drumețiile – și 
deveniseră acum imposibile ca urmare a situației tot mai 
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grele a lui Lee. Rhonda îl slujește pe Lee ca o eroină. Ea este 
o voce încurajatoare în același fel în care Lee a fost când Ge-
orgia trecea prin chimioterapie. Rhonda recunoaște că o bă-
tălie spirituală însoțește fiecare suferință fizică, așa că este me-
reu gata să-i reamintească lui Lee de bunătatea lui Dumne-
zeu. Ei se roagă împreună și încă se bucură să își deschidă casa 
față de alții. 

Ca urmare a trecutului ei zdrobitor, Rhonda se iden-
tifică cu temerile lui Lee. Ca un bărbat familiarizat cu sufe-
rința, Lee face același lucru pentru Rhonda când ea percepe 
diagnosticul incert ca pe un nor negru care vine peste viața 
lui. Oare cât vor mai avea de trăit împreună? Incert. Dar, 
într-un fel frumos, ei Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru su-
ferințele lor din trecut. Acestea i-au pregătit pentru incerti-
tudinea prezentă și pentru slava viitoare. 

Într-o lume zdrobită, în care nu avem control asupra 
veștilor rele, 2 Corinteni 1 devine o promisiune care face di-
ferența în viețile noastre. În acest pasaj se găsește un lucru 
care ne reamintește că soțul/soția nu suferă niciodată de 
unul singur. Dumnezeu ne mângâie în suferințele noastre. El 
ne-a pregătit pentru acest moment definitoriu. 

Harul lui Dumnezeu este suficient de vast pentru a ne 
echipa ca să trecem prin orice vale întunecată – pentru fiecare 
încercare care ne poate ispiti și care îl poate lovi pe cel pe care 
îl iubim. El l-a pregătit pe Lee ca să îngrijească de Georgia 
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până ce ea a trecut în veșnicie, iar acum o întărește pe 
Rhonda pentru incertitudinea legată de viitorul lui Lee. Ei 
privesc împreună spre viitor, știind că Dumnezeu i-a mângâ-
iat și i-a pregătit ca să se mângâie unul pe altul. În acel loc, 
purtând în ei cicatricile din trecut și nădejdile luminoase 
pentru ziua de mâine, ei rămân împreună „până ce moartea 
îi va despărți”. 
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Momentul definitoriu nr. 5: Când celălalt suferă 

 

Când te căsătorești, ești legat de cineva spre binele acelei per-
soane. Purtarea propriei suferințe poate să aducă întuneric și umi-
lință peste noi. Dar atunci când îl vedem pe celălalt suferind, acest 
lucru ne înmulțește anxietatea. 

 Momentul Răspunsul nostru 

Decizia de a că-
uta adevărul 

Voi răspunde la suferința 
celuilalt cu o protecție 
de sine hotărâtă, păs-
trând durerea lui/ei la 
distanță de mine? 

Sau voi fi prezent alături de 
el/ea – ascultând, căutând să 
empatizez și demonstrând 
compasiune? 

Prețul cerut Voi îndrepta în secret 
degetul către cel în su-
ferință, blamându-l(o) 
pentru costul suferinței 
lui/ei pe care trebuie să 
îl suport? 

Sau voi recunoaște că Dum-
nezeul nostru cel bun a rân-
duit această perioadă din vi-
ață și că reacția mea față de 
suferința celuilalt îmi va 
scoate la iveală inima? 

Oportunitatea de 
a-L înălța pe 
Dumnezeu 

Îi voi permite neplăcerii 
pe care o simt în legă-
tură cu slujirea celui ce 
suferă să se vadă în co-
mentariile și atitudinea 
mea? 

Sau îmi voi aminti că, în Hris-
tos, care a suferit pentru noi și 
a primit El însuși mângâierea 
învierii, avem și noi un izvor 
nesecat de mângâiere? 

Felul în care su-
fletul crește 

Voi fi un consumator de 
mângâiere, preocupat 
exclusiv de propriile răni, 
dar orb față de suferința 
altora? 

Sau voi fi un transmițător de 
mângâiere, luând mângâierea 
pe care am primit-o de la 
Dumnezeu și dând-o altora, 
începând cu soțul/soția mea? 

Felul în care 
aceasta stabi-
lește destinația 
noastră 

Voi răspunde cu o inimă 
cinică, cedând în fața 
disperării totale? 

Sau voi răspunde cu o nă-
dejde sublimă, primind mân-
gâierea lui Dumnezeu în pro-
pria suferință, astfel încât, la 
rândul meu, să îi dau soțu-
lui/soției mele mângâiere și 
compasiune? 
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CAPITOLUL 7 

........ 

MOMENTUL DEFINITORIU NR. 6:  
CÂND CAPEȚI ÎNDURARE 

 

Asemenea invențiilor, căsnicia este un lucru aparte. 
Gândește-te la asta. În căsnicie, doi oameni imperfecți devin 
atât de legați unul de celălalt, încât toate măștile cad. Toate 
prefăcătoriile sunt alungate. Începem să ne simțim atât de 
confortabil unul cu celălalt încât, în final, umblăm prin ca-
meră în lenjerie intimă sau chiar, în nopțile bune, goi pușcă. 

Dar există și fațeta cealaltă a monedei. Pe măsură ce 
creștem în obișnuință între noi, lăsăm garda jos, iar starea 
noastră de oameni căzuți în păcat se vede pe deplin. Ne ve-
dem unul pe altul cu tot ceea ce avem mai rău. Atitudini rele, 
obiceiuri rele, zile în care părul nu mai stă la locul lui, respi-
rație urât mirositoare – există cu certitudine momente nea-
tractive care-și fac locul între cearșafurile matrimoniale. Și pe 
măsură ce îmbătrânim, trupurile noastre se schimbă și cresc, 
și noi albim. Gravitația, ca să zicem așa, ne copleșește și, în 
anumite momente, când îl privim pe celălalt, căpătăm o ima-
gine drăguță, dar mai puțin plăcută decât versiunea 1.0 de 
când ne-am căsătorit. (Doamnelor, evident că aici îi descriu 



170 EU ÎNCĂ SPUN DA  |  HARVEY 

doar pe bărbați.) 

Asta este ideea. Căsnicia, în special cea care acumu-
lează mulți ani, devine un instrument prin care ni se deschid 
ochii ca să vedem îndurarea lui Dumnezeu. Ea este un loc al 
siguranței, în care ne vedem unul pe altul așa cum ne vede 
Dumnezeu (așa cum suntem, fără măști) și în care învățăm 
să ne tratăm reciproc în felul în care El o face (cu blândețe și 
compasiune). În felul acesta, căsnicia devine un sanctuar. 
Pentru doi oameni care îmbătrânesc împreună, ea este ca un 
loc retras dinaintea lumii, un loc al refugiului – un cămin 
unde doi păcătoși pot să locuiască în pace având parte de 
mângâierea îndurării. 

Citeam recent despre felul în care căsnicia dintre Jo-
nathan și Sarah Edwards a crescut pe când aceștia ajungeau 
pe la mijlocul vieții. Biograful lor, Elizabeth D. Dodds, a ob-
servat cum căsnicia lui Jonathan și Sarah era ilustrația unei 
relații profunde, de durată, îmbibată în mângâiere: 

S-au spus multe lucruri despre frumusețea dragos-
tei în perioada de mijloc a vieții. Până ce se ajunge 
la o astfel de perioadă într-o căsnicie, obiceiurile 
testate ale celor doi au fost acceptate și nu mai 
sunt observate, în timp ce aspectele prețioase reci-
proce au devenit mare parte din acea percepție 
conștientă a faptului că sunt ca niște frunze care 
și-au lăsat amprenta într-o stâncă. Amintirile, de-
opotrivă ale momentelor fericite și ale întristărilor 
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îndurate împreună, sunt lipite de căsnicie. Legă-
turile dintre cei doi sunt strânse mai mult ca ur-
mare a anilor de bucurii împărtășite și a mulțimii 
experiențelor comune. În această etapă a relației, a 
te întoarce la prezența mângâietoare a celuilalt 
după ce ai fost plecat printre alți oameni înseamnă 
a te odihni acasă. Toate acestea survin doar după 
ce a existat o legătură profundă a dragostei.1 

Nu cred că poate fi găsită o descriere mai bună a im-
pactului îndurării. Îndurarea vede obiceiurile dificile ale ce-
luilalt, dar ajunge să le accepte sau să uite de ele. Îndurarea 
vede întristările suportate ca pe acel lipici care unește. Glu-
mele sunt împărtășite în ambele sensuri, iar experiențele sunt 
prețuite. Îndurarea face așa încât întoarcerea noastră unul 
către celălalt să fie ca o permanentă revenire acasă. 

Dar poate că gândești în felul următor: Da, Dave, acesta 
este un lucru ușor de făcut când ești un puritan asemenea lui Jo-
nathan Edwards. Creierul lui era mai mare decât mașina mea, 
iar soția lui probabil că fusese trimisă de la Academia Îngerilor 
direct în casa lui. Dar nu asta este viața mea. Noi nu ne-am în-
tâlnit la un apus de soare în epoca medievală. Noi avem bagaje. 
Există mânie, resentimente, facturi neașteptate, promisiuni în-
călcate, visuri neîmplinite și copiii de crescut. Cum să îi dăm glas 
îndurării când căsnicia noastră ne cere atât de multe lucruri și 

 
1 Elizabeth D. Dodds, Marriage to a Difficult Man: The Uncommon Union of Jonathan 
and Sarah Edwards (Laurel, MS: Audubon Press, 2005), p. 137. 
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este atât de departe de ce ne-am așteptat? 

PUTEREA ÎNDURĂRII 

Îndurarea nu ne dă tot ceea ce noi ne dorim. În fapt, 
îndurarea nu ne dă nimic. Îndurarea are o lucrare profundă 
de înfrânare. Ea împiedică pedeapsa să vină asupra noastră, 
chiar atunci când o merităm. 

Jean Valjean, protagonistul romanului Mizerabilii de 
Victor Hugo, a înțeles puterea unei astfel de îndurări. Valjean 
era un fost condamnat, disperat și înfometat. Apoi a apărut un 
episcop, pe nume Charles-François-Bienvenu Myriel, care i-a 
deschis casa pentru o noapte. În loc să primească acest act de 
îndurare cu recunoștință, Valjean îl vede ca pe o oportunitate 
de a fura argintul episcopului. În decursul nopții, el înșfacă mai 
multe platouri de argint și fuge, dar nu ajunge prea departe. Po-
liția locală îl arestează și îl duce înapoi la monseniorul Myriel, 
unde, potrivit protocoalelor locale, este acuzat de infracțiune. 
În acel moment dramatic, viitorul lui Valjean era pus în balanță. 
Aceasta avea să fie a doua sa condamnare pentru furt, ceea ce 
însemna să-și petreacă restul vieții în închisoare. Dar ceva cu 
adevărat uimitor se petrece. Văzându-l pe Valjean încătușat, 
episcopul exclamă: „Aha, aici erai… Mă bucur să te văd. Ți-am 
dat și sfeșnicul, care este și el din argint, și ți-ar fi adus 200 franci. 
De ce nu l-ai luat împreună cu platoul?”2 

 
2 Victor Hugo, Les Misérables (London, 1864), p. 36. 
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Poliția s-a uitat cu suspiciune la întreaga scenă, dar 
episcopul avea un plan de la Dumnezeu. El nu doar decide 
să-i dea lui Jean Valjean ceea ce furase acesta, ci a adăugat și 
sfeșnicele de argint – cele mai prețioase lucruri din casa lui! 
Valjean a rămas uimit în acel moment, privind nedumerit la 
această manifestare de milă și har nemeritat. În acel moment, 
în inima lui Valjean are loc o schimbare. Această bunătate 
nemaipomenită devine o cheie prin care el este eliberat din 
închisoarea amărăciunii. 

Și exact asta face îndurarea. Ea ia oameni capabili să 
fure argintul – sau să se certe din cauza banilor sau a contu-
rilor bancare – și le lărgește viziunea. Ea crucifică pretențiile 
împărăției eului și anunță domnia nouă a unui Mântuitor.  

Crucea nu ignoră și nici nu respinge existența păcatu-
lui nostru. Dimpotrivă, ea privește curajos la cele mai rele 
momente ale noastre și, asemenea monseniorului Myriel, ne 
spune: „Povestea ta nu se sfârșește aici. Îndurarea scrie un ca-
pitol nou!” Atunci când ne întâlnim cu o îndurare atât de 
mare, acest lucru ne schimbă și ne echipează să fim la rândul 
nostru îndurători. 

PRACTICA ÎNDURĂRII 

Hai să mergem un pic mai departe. Ce anume se pe-
trece când unul dintre noi demonstrează o îndurare aseme-
nea monseniorului Myriel? M-am gândit la cinci lucruri. 

În primul rând, atunci când se păcătuiește împotriva 
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mea, îndurarea face din împăcare obiectivul meu. Îndurarea 
incredibilă pe care am primit-o la cruce devine punctul de 
plecare pentru felul în care răspund atunci când soțul sau so-
ția păcătuiește împotriva mea. Evanghelia stinge răcnetul 
meu interior și sentimentul de nedreptate. Ea îmi amintește 
zilnic că am primit o îndurare inepuizabilă, așa că trebuie să 
dau mai departe această îndurare – într-un fel inepuizabil. 

Asta înseamnă că, atunci când cineva păcătuiește îm-
potriva mea – să zicem, de exemplu, cineva care împarte pa-
tul cu mine – obiectivele mele s-au schimbat. Nu încerc să o 
conving de păcat, pentru că Duhul Sfânt va face acest lucru. 
Nu încerc să pun în aplicare dreptatea, pentru că dreptatea a 
fost satisfăcută la cruce. Nu ar trebui să o mai condamn ni-
ciodată pe Kimm pentru că ea nu a împlinit standardul meu 
de pocăință. Dimpotrivă, întrucât Hristos a împlinit stan-
dardul lui Dumnezeu, neprihănirea Lui i-a fost dată ei (2 
Cor. 5:21). 

Evanghelia mă trezește în fiecare zi cu un lucru care mi 
se reamintește și care are un efect transformator: datorită lui 
Isus, eu nu primesc ceea ce meritam. De aceea, nu îmi voi ține 
soția ostilă până ce ea capătă ceea ce (cred eu că) merită. Pot să 
îmi pensionez polițistul interior care umblă întotdeauna să lo-
vească, care caută infracțiuni și care este înnebunit să aresteze 
pe cineva. Dacă discut problemele sau păcatele cu Kimm, nu 
voi face acest lucru de dragul răzbunării sau al satisfacției 
mele. Îl voi face, sper, de dragul împăcării și al iertării. Am 
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primit o iertare incredibilă, astfel că obiectivul meu ar trebui 
să fie să iert. 

În al doilea rând, îndurarea înseamnă că te privesc cu 
compasiune. Nu te voi mai privi prin intermediul păcatelor 
și greșelilor tale. Uneori, noi vrem să iertăm, dar să ne păs-
trăm dreptul de a fi suspicioși. Acceptăm scuzele celuilalt, 
dar întâmplarea ne rămâne în memorie. Ai observat că este 
cu mult mai tentant să fii unul care strânge astfel de situații 
în inima ta decât unul care oferă iertarea imediat? Asta se pe-
trece pentru că ne vine greu să ne ridicăm împotriva tentației 
puternice de a acumula lucruri pe care să le folosim ulterior. 
Vrem să păstrăm în buzunar asul amintirilor așa încât, dacă 
devine necesar, să îl scoatem imediat și să îi reamintim celui 
care păcătuiește de tot ce ne-a făcut. 

Steve spune că o iartă pe Sarah. El spune acest lucru 
constant, în special când aduce în discuție toate felurile în 
care ea a păcătuit față de el. Sarah și-a cerut iertare, iar Steve 
a iertat-o, dar doar pentru că acesta este un gest „creștinesc”. 
Când Steve o privește pe Sarah, își aduce aminte constant de 
păcatele ei. Privind-o în felul acesta, de fapt pune în aplicare 
un alt mod de a o pedepsi neîntrerupt pentru greșeli. Steve 
crede că este un om iertător, însă, în realitate, nu este decât 
ca unul care acumulează greșelile celuilalt cu multe resenti-
mente, doar că îmbracă o haină creștină. 

Spre deosebire de noi, Dumnezeu nu păstrează o carte 
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de aducere aminte a lucrurilor greșite pe care noi le facem (v. 
Ps. 103:12; 130:3). Păcatele noastre nu sunt scrise pe niște 
hard disk-uri cerești de unde să poată fi scoase ușor la iveală. 
Dumnezeu nu păstrează păcatele noastre pe tabla brokeru-
lui, așa încât să negocieze mai bine comportamentul nostru. 
Așa cum spune Psalmul 103:10, „nu ne face după păcatele 
noastre, nu ne pedepsește după fărădelegile noastre”. El iartă. 

Dacă acesta este felul în care Dumnezeu răspunde față 
de păcatul nostru, și noi ar trebui să adoptăm aceeași atitu-
dine. Când celălalt păcătuiește împotriva ta și își cere iertare, 
ai oportunitatea de a declara nu doar iertarea ta, ci și pe a lui 
Dumnezeu. Aceasta este o oportunitate de a spune: „Dum-
nezeu nu te vede prin intermediul păcatelor și a greșelilor 
tale, și nici eu nu vreau să te văd așa. Dumnezeu nu păstrează 
o carte de aducere aminte a greșelilor noastre, și nici eu nu 
vreau să păstrez așa ceva”. Aceasta este mai mult decât o sim-
plă bunătate. Este îndurare costisitoare. 

În al treilea rând, îndurarea înseamnă să accept măr-
turisirea din partea ta așa cum este prezentată. Este impro-
babil că voi fi capabil să iert dacă aștept până ce păcătosul 
„înțelege” cu adevărat păcatul și se întoarce cu o mărturisire 
mai profundă, mai sinceră. Adevărul este că iertarea nu este 
o reacție față de o mărturisire perfectă. Ea izvorăște dintr-o 
inimă îndurătoare pregătită deja să ierte. Inima mea este pre-
gătită să ierte pentru că îmi amintesc că Dumnezeu mi-a ier-
tat deja toate păcatele – chiar și pe cele pe care îmi este greu 
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să le mărturisesc. 

Chemarea de a ierta nu depinde de soțul sau soția ta – 
nici de altcineva – ca să inițieze o mărturisire. Marcu 11:25 
arată clar acest lucru: „Și, când stați în picioare de vă rugați, 
să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru 
care este în ceruri, să vă ierte greșelile voastre”. Ideea că n-ar 
trebui să fiu gata să iert decât după ce cineva se pocăiește este, 
în mod obișnuit, doar o modalitate spiritualizată de a spune: 
„Plătește pentru păcatele tale!” (v. Matei 18:28). Adu-ți 
aminte că amărăciunea în credincioșii căsătoriți este îmbră-
cată adesea într-o haină subtilă de pseudo-spiritualitate. 

Mai mult, nu avem niciun îndemn care să ne permită 
să judecăm sinceritatea sau smerenia mărturisirii cuiva. Cu 
cât fac iertarea mea să fie mai dependentă de calitatea mărtu-
risirii, cu atât mă îndepărtez mai mult de îndurarea adevă-
rată. În Luca 17:3-4, Isus spune că, dacă cineva îmi cere ier-
tare de șapte ori pe zi, eu trebuie să îl iert. Eu aș fi tentat să ies 
din acest joc a treia sau a patra oară, presupunând că cei ce au 
greșit față de mine ar trebui să își țină gura până ce capătă 
puțin mai multă claritate și sinceritate. Dar tocmai acest lu-
cru este extraordinar – și uneori nebunesc – legat de îndurare 
– iertarea nu ține cont de istoric. 

În al patrulea rând, îndurarea primește dragostea, 
dar nu tolerează răul. Îndurarea este gata să ierte, dar ea nu 
aprobă comportamentul abuziv sau distructiv. Chiar dacă 
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nu există niciun îndemn biblic pentru judecarea sincerității 
sau a smereniei unei mărturisiri, Biblia face deosebire între 
întristarea evlavioasă pentru păcat și întristarea lumească ce 
survine din faptul că păcătosul este prins în flagrant: „întris-
tarea este după voia lui Dumnezeu aduce o pocăință care 
duce la mântuire, și de care cineva nu se căiește niciodată; pe 
când întristarea lumii aduce moartea” (2 Cor. 7:10). În 2 Co-
rinteni 7, Pavel este bucuros că s-a putut apăra. El a fost cu-
rajos și confruntativ atunci când a trimis scrisoarea care i-a 
întristat pe cei din biserica din Corint, și care a produs roade 
bune – schimbarea reală care i-a scutit de o vinovăție mai 
mare (v. 11-12). 

 Întrucât îndurarea primește dragostea, ea refuză să se 
supună unui rău continuu. Acest lucru nu se vede nicăieri 
mai clar decât în cazurile de abuz. Dacă ești căsătorit cu ci-
neva care te abuzează fizic sau sexual, acest lucru este foarte 
important de ținut minte. Cea mai mare formă de dragoste 
nu presupune supunerea tăcută în fața comportamentului 
abuziv, ci scoaterea curajoasă la lumină a răului, așa cum este 
el. Pe cât de incredibil de înfricoșător poate fi să ieși în public 
și să ceri ajutor, pe atât trebuie să conștientizezi că aceasta 
poate fi singura cale de a trezi persoana întemnițată în com-
portamentul abuziv. 

Un lucru este cert: un soț sau o soție iubitoare nu ajută 
niciodată o persoană abuzivă făcându-i pe plac. În fapt, 
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unele forme de egoism mascat se hrănesc tocmai din îndura-
rea și bunătatea pe care le poți arăta prin lepădarea de sine. 
Dragostea îndurătoare nu lingușește un astfel de comporta-
ment. Ea atacă amăgirea de care abuzul se folosește. Winston 
Churchill spunea cândva: „Acela care vrea să îi facă pe plac 
unui abuzator este ca unul care hrănește un crocodil, spe-
rând că va fi mâncat în final”. Gusturile crocodililor nu sunt 
niciodată satisfăcute cu adevărat. Dacă trăiești cu un croco-
dil, spune-i pe nume pericolului și strigă după ajutor. 

În final, îndurarea înseamnă să fiu răbdător față de 
căderile tale. Îndurarea nu caută răul, ci, ca în cazul slăbiciu-
nii, ea este îndelung răbdătoare. 

Ori de câte ori păcătoșii vin în contact, slăbiciunile 
sunt scoase la iveală și fragilitatea omului iese clar la lumină. 
Noi ne trăim umanitatea reciprocă, experimentând imper-
fecțiunile și limitările fiecăruia – lumini lăsate aprinse, uși ui-
tate deschise, mașini stricate și facturi neplătite. În aceste si-
tuații, nimeni nu păcătuiește în mod necesar, ci suntem doar 
deranjant de slabi. 

Când erau mai mici, i-am luat cândva pe copii până la 
supermarket. Dacă mă duc acum la magazin o dată pe lună, 
mi se pare că am fost deja de prea multe ori. Dar copiilor le 
plăceau supermarketurile și voiam să petrecem mai multe 
clipe memorabile împreună. Puțin mi-am închipuit eu cât de 
memorabilă avea să fie acea ieșire, întrucât, la scurt timp după 
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ce am ajuns acolo, mi-am dat seama că nu mai aveam telefo-
nul la mine.  

Un telefon pierdut necesită acțiune imediată. Mi-am 
strâns familia și i-am dat teme fiecărui copil. Am împărțit su-
permarketul într-o rețea și mi-am trimis fiecare urmaș într-o 
parte diferită să caute telefonul care îmi căzuse din buzunar.  

Apelând la un soi de procedură în caz de pierderea te-
lefonului, m-am dus până la biroul de pază din acel magazin 
ca să raportez telefonul pierdut, în cazul în care l-ar fi găsit 
cineva. În timp ce eram acolo, mi-a venit în minte un alt 
gând: De ce să cauți pe tot drumul până acasă, doar ca să te 
întorci la magazin ca să cumperi un alt telefon? Așa că, m-
am dus la magazinul de telefoane și mi-am cumpărat un alt 
telefon. 

Îți dai seama unde duce asta, nu-i așa? Când am ajuns 
acasă, telefonul meu stătea liniștit pe birou. Cum crezi că ar 
trebui să se comporte o soție în fața unei astfel de scene? 

Bărbații presupun întotdeauna că ei știu cum să se des-
curce în astfel de situații. Noi, bărbații, suntem experți să fo-
losim astfel de momente pentru ceea ce o generație mai tâ-
nără ar denumi explicațiile bărbaților: „Dragă, nu ți-am zis 
eu că acesta este motivul pentru care Dumnezeu a inventat 
gențile cu buzunare mari? Ele sunt ca niște marsupii de can-
guri. Poți să-ți ții telefonul chiar acolo!” 

Femeile asemenea lui Kimm sunt mult mai diplomate. 
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Ea n-a dat învățătură în acel moment, nu mi-a ținut lecții și 
nici n-a făcut glume subtile pe seama faptului că îmi uitasem 
telefonul acasă. Nu s-a putut auzi decât un râs atunci când 
le-a explicat copiilor că acesta era felul lui Dumnezeu de a Se 
asigura că bărbații au întotdeauna telefoane noi. Am fost ne-
voit să râd de mine însumi. Când m-am gândit la răspunsul 
lui Kimm, am descoperit din nou că, într-un moment de 
slăbiciune, am primit îndurare. 

Acestea sunt momente definitorii. Când ele se petrec 
în felul acesta, este ca și cum ar presăra condimente plăcute 
peste căsnicie. Ele m-au ajutat să văd că nu trebuie să fiu per-
fect. Faptul că sunt uituc nu trebuie să ne despartă. În cel mai 
rău caz, asta îmi va distra soția. Și atunci când râdem, mi se 
reamintește de cuvintele lui Pavel pentru cei slabi: „Vă ru-
găm, de asemenea, fraților, să îi mustrați pe cei ce trăiesc în 
neorânduială; să îi îmbărbătați pe cei deznădăjduiți; să îi spri-
jiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți” (1 Tes. 5:14). 

Scopul îndurării este împăcarea. Îndurarea privește cu 
ochi plini de compasiune. Ea acceptă mărturisirea greșelii. 
Îndurarea nu tolerează răul. Îndurarea este răbdătoare. Dar 
ce se petrece atunci când uităm de cuvintele lui Pavel despre 
îndurare? 

FĂRĂ ÎNDURARE, NU SUNT DECÂT UN JUSTIȚIAR 

În lipsa îndurării, nu îl vom vedea niciodată pe celălalt ca 
fiind mai mult decât un proiect sau un păgân. Fără îndurare, 
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căsnicia se reduce la certuri despre taxe și bătăi pe locul la toa-
letă, până ce își face loc o nouă categorie nemiloasă – „dife-
rențele ireconciliabile”. 

Unii dintre cei care citesc aceste rânduri sunt familia-
rizați cu pilda slujitorului neiertător din Matei 18:28. Aces-
tuia tocmai ce i se iertase o datorie enormă, dar, când s-a în-
tâlnit cu un slujitor care îi datora substanțial mai puțin, a 
aplicat pedeapsa fără milă. Slujitorul neiertător a presupus că 
avea dreptul să se răzbune. 

Iată care este adevărul: orice persoană căsătorită din is-
torie a trecut prin situații în care celălalt i-a greșit. Și atunci 
când ni se greșește, simțim instinctual că avem dreptul să în-
vinovățim pe cineva și să aplicăm o pedeapsă. Noi presupu-
nem că statutul de victimă ne dă dreptul să ne răzbunăm. De-
venim cei care pedepsesc. Devenim justițiari. 

Totuși, din fericire, acele momente nu ne definesc. De ce? 

Pentru că avem crucea, care ne eliberează de nevoia de 
a aplica pedepse. Cum? Prin a ne pune pe toți pe același loc. 
Crucea ne reamintește că Dumnezeu ne-a iertat fiecăruia o 
datorie de necuprins. 

În esența Evangheliei se găsește marea noastră nedrep-
tate. Dar Acela care are cu adevărat dreptul să aplice pe-
deapsa – chiar marele Judecător – a ales să nu ceară pedeapsa 
din mâinile noastre. În schimb, a purtat El însuși acea pe-
deapsă pe cruce: „Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-
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a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dum-
nezeu în El” (2 Cor. 5:21). Singura cale prin care renunțăm 
la mentalitatea de justițiari stă în a ne aminti constant de 
această veste bună. Când îți aduci aminte că ți-a fost iertată 
cea mai mare datorie, acest lucru te va elibera de nevoia de a 
aplica pedepse și răzbunări pentru păcatele care se săvârșesc 
împotriva ta. Putem să iertăm necondiționat pentru că am 
fost iertați. 

FĂRĂ ÎNDURARE, SUNT DE NEÎMPĂCAT 

„Ireconciliabil” este unul dintre acele cuvinte care nu 
pot să ajungă la unii fără explicații. El face referire la neier-
tare, la ceva implacabil, la menținerea tensiunii. Gândește-te 
la acest termen ca la o modalitate mai sofisticată de a îmbro-
bodi amărăciunea. Noi avem obiceiul de a crea în interiorul 
nostru o fortăreață de argumente prin care ne apărăm moti-
vele pentru care nu simțim nevoia de împăcare. 

Dar acest lucru este periculos – foarte periculos. 

Cu câtva timp în urmă vorbeam cu cineva care credea 
că am păcătuit împotriva lui. În fapt, cred că avea dreptate. 
Mi-am mărturisit imediat păcatul și i-am cerut iertare. Dar el 
a spus că nu mă putea ierta pentru că trebuia să văd că, în ges-
tul meu, existase mai mult decât păcat. Din punctul lui de ve-
dere, mărturisirea mea nu era rezultatul unui har vrednic de 
celebrat, ci era o buruiană cu rădăcini întinse. Întregul meu 
complex păcătos trebuia smuls și tratat cu erbicidul ideilor 
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lui. Implicarea altor sfătuitori pe această cale nu ne-a ajutat, 
pentru că ei nu puteau să vadă aria largă de cuprindere a pă-
catului meu, sau să fie de acord că există un motiv ca noi doi 
să rămânem neîmpăcați. Pur și simplu nu mă putea ierta. 

Iacov spune: „Mărturisiți-vă unii altora păcatele” (Ia-
cov 5:16). Mărturisirea este frumoasă și biblică, dar cum re-
zolvăm situația când ea nu face decât să adâncească prăpastia 
dintre noi? În loc să ne conducă spre împăcare, mărturisirea 
mea nu a făcut decât să confirme ceea ce el suspectase de 
mult timp. Recunoașterea de către mine a unui păcat în-
semna culpabilitatea pentru tot ceea ce mă acuzase. Din per-
spectiva lui, adevărata împăcare nu se putea produce decât 
dacă îmi asumam toată lista de păcate pe care mi-o atribuia. 
Iar pentru acest suflet drag, lista lui fusese gândită îndelung 
și era destul de împănată în detaliile ei. De aceea, el era indis-
pus la împăcare. 

Ce faci când cineva, poate chiar soțul sau soția, spune 
că motivațiile tale sunt de neacceptat și, în consecință, refuză 
schimbarea? Dar când greșelile tale sunt considerate irecon-
ciliabile? Poate că aceasta este o întrebare reală pentru tine 
sau pentru cineva pe care încerci să îl ajuți chiar acum. Cum 
îl tratează Dumnezeu pe unul dintre noi sau pe un fost prie-
ten care a fost exilat într-o Siberie relațională ca urmare a 
unei astfel de atitudini? 

Noi avem tendința de a gândi în termenii „rezolvării” 
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problemei prin mai multe conversații, asumându-ne ceea ce 
putem, repetând perspectiva noastră și ascultând argumen-
tele din partea celuilalt. Putem face acest lucru plecând de la 
premisa și trăgând nădejdea că celălalt va ajunge să fie de 
acord în totalitate cu perspectiva noastră. Totuși, unii oa-
meni au o tendință încăpățânată de a nu oferi iertarea decât 
după ce soțul sau soția – sau oricine ar fi cel vinovat – le sus-
ține în totalitate perspectiva asupra circumstanței păcatului.  

Apostolul Pavel merge pe o cale diferită. Haideți să ex-
plorăm două pasaje care ne descoperă perspectiva lui. În pri-
mul rând, în 2 Timotei 3:1-9, apostolul ne dă o listă de oa-
meni păcătoși care vor umple lumea în zilele de apoi. Un cu-
vânt îi identifică pe cei care sunt „stricați la minte și osândiți 
în ce privește credința” (v. 8). Termenul din limba greacă as-
pondos este folosit în versetul 3 și, exprimat în termeni simpli, 
îi descrie pe cei nedispuși la împăcare. Ei sunt „implacabili” 
(lit. NRSV), „de neîmpăcat” (lit. ESV), „ireconciliabili” (lit. 
NASB) sau „neiertători” (lit. NIV). Termenul acesta vor-
bește despre o „ostilitate care nu acceptă niciun fel de pact”.3 
Aceasta este o persoană – soț, soție, prieten sau dușman – 
care pretinde că este creștin, dar se împotrivește eforturilor 
de împăcare și susține că I se supune lui Dumnezeu în felul 
acesta. Cu alte cuvinte, în acest domeniu al vieții, această per-
soană acționează ca un necredincios sau ca un ipocrit, care 

 
3 Donald Guthrie, The Pastoral Epistles, Tyndale New Testament Commentaries (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1990), p. 174–75. 
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nu ascultă de Isus, pentru că nu se poate auzi decât pe sine. 

Iată o priveliște diferită. În 2 Corinteni 2:5–11, un om 
a păcătuit grav. Acest păcătos se pocăiește sincer, dar biserica 
nu vrea să îi accepte pocăința. Astfel, Pavel intervine făcând 
un apel în numele acestui om. El spune că acest păcătos care 
s-a pocăit este pe punctul de a fi copleșit. Drept răspuns, bi-
serica din Corint trebuia să își „arate iarăși dragostea față de 
el” (v. 8). Membrii bisericii trebuiau să îl ierte pe acest om, 
așa cum le ceruse. Tot acest lucru trebuia făcut „ca să nu-l 
lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi; căci nu suntem în 
neștiință despre planurile lui” (v. 11). Conform acestui pasaj, 
o șmecherie rea a vrăjmașului – o schemă de care el se folo-
sește, constă din a-i convinge pe credincioși că nu trebuie să 
răspundă cu iertare față de păcătoșii care se pocăiesc. Pro-
blema de care ne agățăm ține de felul în care evaluăm mărtu-
risirea celui care a greșit față de noi. Noi presupunem că cel 
care și-a cerut iertare nu este sincer și suspectăm că n-a atins 
standardul pocăinței adevărate. De aceea, blocăm împăcarea 
presupunând că putem să îi cunoaștem inima și să știm dacă 
a fost sincer sau nu. 

Mark și Shelly se simt jigniți pentru că prietenii lor i-
au rănit. Când acești prieteni le sugerează să se întâlnească 
pentru a discuta ce s-a întâmplat, Mark și Shelly țin ușa în-
chisă. Oficial vorbind, ei parcurg niște gesturi de iertare și ac-
ceptă scuzele, dar povestea a ceea ce s-a întâmplat este încă 
subiect de discuție. Trist este că această poveste le permite să 
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rămână victimizați și neîmpăcați, chiar dacă ei pretind că și-
au iertat prietenii. Mark și Shelly și-au construit un fel de a 
trata rănile care sună cam așa: „Te iert, dar nu mai putem fi 
prieteni din nou”. Pentru ei, iertarea nu înseamnă împăcare. 
Ea devine un zid de protecție în fața relației, nu o restaurare 
a acesteia. 

Da, există situații în care trebuie să facem deosebire în-
tre iertare și relație, între iertare și încredere, sau între iertare 
și împăcare. O soție abuzată poate să-și ierte soțul, dar asta 
nu înseamnă că ar fi obligată să se întoarcă imediat acasă. În-
crederea trebuie restaurată mai înainte de acel gest. Un direc-
tor de firmă poate să ierte un membru al echipei sale care a 
furat bani, dar acea iertare nu îi protejează prin definiție 
slujba celui care a furat. El este iertat, dar concediat. De ce? 
Iertarea este prezentă, dar nu și încrederea. În astfel de cazuri, 
adevărata îndurare iartă, dar acționează înțelept. Ea nu îi 
pune pe abuzatori sau pe hoți înapoi în situațiile pentru care 
erau nepregătiți sau în relațiile în care n-a existat suficient 
timp pentru recâștigarea încrederii. Acestea sunt deosebiri 
importante, dar ele sunt, de regulă, excepția. 

Răstălmăcirea Scripturii pentru a rămâne neîmpăcat 
este un lucru mult mai răspândit. Și lucrurile devin mai rele 
cu fiecare an care trece. De fiecare dată când jucăm cartea 
„ireconciliabilului”, trecem cu vederea peste cuvintele Mân-
tuitorului nostru: „Luați seama la voi înșivă! Dacă fratele tău 
păcătuiește împotriva ta, mustră-l! Și dacă-i pare rău, iartă-l! 
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Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi, și de 
șapte ori pe zi se întoarce la tine și zice: ,Îmi pare rău!’, să-l 
ierți” (Luca 17:3-4). 

Cu greu mi s-ar părea că este pocăință aceea când ci-
neva vine și își mărturisește păcatele de șapte ori pe zi. Dar nu 
este treaba noastră să despicăm sufletele altora și să judecăm 
calitatea mărturisirilor lor. Treaba noastră este să ne păstrăm 
inima gata să răspundă în fața mărturisirilor sincere și să an-
ticipăm roade bune din viețile celor care se pocăiesc. Înțelept 
este acel cuplu care greșește mai degrabă în direcția iertării 
decât să riște decăderea spirituală rapidă a unor justițiari! 
Cred că acesta este motivul pentru care Isus a început acel 
pasaj spunând: „Luați seama la voi înșivă!” Richard Baxter 
descrie în felul următor importanța iertării pe care am pri-
mit-o din partea lui Hristos:  

Isus Hristos a venit să ierte păcatul și să acopere 
neputințele slujitorilor Lui, și să le arunce înapoia 
Lui, în adâncul mării, luându-le cu El în mormân-
tul Său. Dezgroparea lor și aducerea acestora îna-
poi la lumină este lucrarea acuzatorului.4 

Dacă citești acest capitol și ai ajuns să vezi că îți pedep-
sești soțul/soția, tot aducându-i în față păcatele pentru că te-
au rănit, amintește-ți de deosebirea deja făcută: Iertarea este 

 
4 Richard Baxter, A Christian Directory, Part IV: Christian Politics, 24.3.7, in The Practical 
Works of Richard Baxter: with a Preface, Giving Some Account of the Author, and of this 
Edition of His Practical Works: An Essay on His Genius, Works and Times: and a Portrait, 
vol. 1 (London, 1838), p. 864. 
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dată necondiționat; încrederea cere timp. O inimă cu adevă-
rat iertătoare se deschide față de oportunitățile de a crește în-
crederea. Ea nu încuie păcătosul afară ca urmare a lipsei de 
încredere. 

Cum răspunzi când ți se greșește? Felul în care răspun-
dem la această întrebare cheie este foarte important. În fapt, 
aș merge chiar un pas înainte. Felul cum răspundem față de 
păcatul altora scoate la iveală ce am înțeles cu adevărat din 
Evanghelie. 

ÎNDURARE PENTRU CEL APĂSAT 

Poate că cea mai mare amenințare în fața îndurării nu 
ține de faptul că am putea deveni niște justițiari sau că am fi 
ireconciliabili, ci pur și simplu că obosim. Există o oboseală 
corozivă care se naște când încep să devin copleșit de căderile 
soțului/soției mele. Cum ești tu? Ai obosit de păcatele celu-
ilalt? Sau te simți epuizat să tot fii iertat de celălalt? Jean Cal-
vin spunea: „[Hristos] afirmă explicit că nu trebuie să existe 
limite ale iertării, căci El nu a fixat un număr anume [de câte 
ori să iertăm], și ne îndeamnă să nu obosim niciodată ier-
tând”.5 

Mă întreb dacă nu cumva oboseala a fost ceea ce a con-
tribuit la atitudinea slujitorului neiertător. Poate că el a ajuns 
pur și simplu epuizat să aibă pe cineva care să îi fie dator. El 

 
5 John Calvin, A Commentary on the Harmony of the Evangelists, Matthew, Mark, and 
Luke, trans. William Pringle (Edinburgh, 1865), p. 364. 
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a uitat că ar fi trebuit să țină minte (că tocmai i se iertase o 
mare datorie) și să își fi amintit că ar fi trebuit să ierte la rân-
dul lui (căci i se datora o sumă mult mai mică). 

Slăbiciunile soțului/soției tale pot fi importante iar 
schimbarea poate fi lentă, uneori chiar imposibil de observat. 
Soțul ar putea să nu ajungă niciodată să se simtă în largul lui 
să spună ce simte într-un fel în care să o mulțumească pe de-
plin pe soție. Soția n-ar putea niciodată să manifeste aceeași 
capacitate ca a soțului în gestionarea acelei părți împovără-
toare a casei. Fără îndurarea arătată slăbiciunii, acele domenii 
grele, în care schimbarea se produce foarte lent, se pot tran-
sforma în kilometri de resentimente. 

Poți ști că devii obosit atunci când începi să îți spui în 
sinea ta, „Doamne, de ce mi l-ai dat cu tot acel bagaj sau de 
ce mi-ai dat-o cu toate aceste limitări?” Chemarea de aici nu 
este să renunțăm și doar să îl suportăm pe celălalt. Răspunsul 
este să privim din nou la datoria care ne-a fost iertată. Fii 
proaspăt inspirat de îndelunga răbdare și bunătatea lui 
Dumnezeu! Apoi, așa cum le scria Pavel colosenilor: 

Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și 
preaiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndu-
rare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu în-
delungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții, și, dacă 
unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă 
unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă 
și voi. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-
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vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. 
(Col. 3:12-14) 

O astfel de îndurare este frumoasă pentru că așază doi 
oameni față în față pentru a spune: „Dragostea mea pentru 
tine nu va fi niciodată condiționată de schimbările în ce pri-
vește slăbiciunile tale. Dumnezeu a fost răbdător cu mine, iar 
eu sunt chemat(ă) să fiu răbdător(oare) cu tine!” 

În clasicul roman Moby Dick, Herman Melville ne in-
vită să pătrundem în mintea lui Queequeg. El este un închi-
nător la idoli, care își petrece toată ziua în post și umilire îna-
intea micului său zeu, Yojo. Scriind din perspectiva lui Is-
mael, Melville descrie absurditatea istovitoare a Ramadanu-
lui lui Queequeg și îndurarea tăcută a lui Ismael când acesta 
s-a înfrânat să-l mustre aspru pe idolatru. Dar a existat o frază 
care mi s-a părut foarte interesantă: „Cerul să aibă milă de 
noi toți – prezbiterieni și păgâni deopotrivă – căci noi toți 
ne-am spart capul îngrozitor de tare, și avem nevoie de vin-
decare”.6 

Acesta este un adevăr incontestabil. Singura întrebare 
este dacă îl cunoaștem sau nu. Există o veste minunată pen-
tru cei care și-au spart capetele și au nevoie de vindecarea în-
durării. Avem îndurarea în Hristos, iar acum, prin El, putem 
da îndurarea mai departe. 

Îți dai seama de rolul îndurării în longevitatea căsniciei 

 
6 Herman Melville, Moby Dick (Boston: St. Botolph Society, 1922), p. 82. 
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tale? Poate că gândești astfel: Dave, am tot auzit vorbindu-se 
despre asta. Am trecut cu vederea păcatul până ce el a conta-
minat orice parte a familiei noastre. Am încercat și cu îndu-
rarea, și tot n-a funcționat. Pur și simplu nu merge așa! 

Citeam recent dintr-o carte scrisă de Andy Crouch, 
când am dat peste un citat izbitor. Observația lui despre in-
stituțiile sociale are o aplicație indubitabilă în cazul institu-
ției căsătoriei: 

Este uluitor cât de consecvente sunt chiar și isto-
riile celor mai complexe instituții când ajung de-
pendente de liderii lor, cei care, în cazurile cele mai 
fericite, suportă durerea și imperfecțiunile institu-
ției, iartă și slujesc. Este uimitor cât de consecvent 
se ajunge ca soarta instituțiilor să depindă de câ-
țiva oameni și de caracterul personal, cât de des se 
ajunge ca până și o singură persoană să poată în-
clina balanța fie către nedreptatea devastatoare, 
fie către abundența răscumpărătoare. Și este ui-
mitor cât de des cei mai de încredere lideri sunt cei 
care au experimentat personal cele mai mari rele 
pe care idolatria și nedreptatea le pot produce.7 

Ești cel căruia i s-a încredințat căsnicia, purtându-i du-
rerile și slăbiciunile în timp ce îți ierți și îți slujești soțul/soția? 
Sau ești mai degrabă un consumator plângăcios, păstrând o 

 
7 Andy Crouch, Playing God: Redeeming the Gift of Power (Downers Grove, IL: 
InterVarsity, 2013), p. 219–20, subl. 
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listă a tuturor felurilor în care instituția nu îți împlinește ne-
voile? În Coloseni 3, suntem chemați să fim acești oameni 
îndurători, aducând cu hotărâre în această instituție a căsni-
ciei darul pe care l-am primit fără plată. „Iertați-vă unul pe 
altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi” (v. 13). 

Adu-ți aminte că un soț care are curajul de a manifesta 
îndurarea remarcabilă a lui Dumnezeu poate „înclina ba-
lanța... către abundența răscumpărătoare” din căsnicie. 
Oprește-te pentru o secundă și gândește-te la acest lucru. 
Acel soț poți fi chiar tu. Aventura către înclinarea balanței 
poate începe azi, chiar acum. 

Hristos ne-a dat îndurare așa încât să o dăm mai de-
parte. Când fac asta, căsnicia poate deveni o instituție dura-
bilă pentru cel care poate săruta un păcătos în ciuda faptului 
că acel păcătos i-a greșit. În final, acești oameni se trezesc 
transformați în persoane cărora li s-a încredințat un dar mult 
mai valoros decât au îndrăznit vreodată să își imagineze - o 
unire strălucind de vestea bună a ceea ce poate să se petreacă 
atunci când îndurarea triumfă asupra judecății. 
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Momentul definitoriu nr. 6: Când capeți îndurare 

 

Orice persoană căsătorită din istorie a trecut prin situațiile când ce-
lălalt i-a greșit. Și atunci când ni se greșește, simțim instinctual că 
avem dreptul să învinovățim pe cineva și să aplicăm o pedeapsă. 
Dar există o opțiune diferită în acele momente. Deoarece Dumne-
zeu ne-a arătat o mare îndurare, putem și noi să îl tratăm pe celă-
lalt cu îndurare. 

 Momentul Răspunsul nostru 

Decizia de a că-
uta adevărul 

Când celălalt păcătu-
iește față de mine, voi 
simți nevoia să îl conving 
de păcat sau să îl pe-
depsesc? 

Sau îi voi permite Evangheliei 
să stingă setea mea după răz-
bunare și sentimentul de ne-
dreptate, reamintindu-mi de 
îndurarea nesecată pe care 
am primit-o astfel încât să o 
dau mai departe? 

Prețul cerut Când celălalt păcătu-
iește față de mine, voi 
acumula în mine toate 
aceste greșeli? 

Sau voi suporta costul iertării? 

Oportunitatea de 
a-L înălța pe 
Dumnezeu 

Voi permite comporta-
mentul abuziv și distru-
gător al soțului/soției 
mele? 

Sau voi denunța întristarea 
după felul lumii și mă voi pre-
ocupa pentru că cea mai 
înaltă formă de dragoste nu 
presupune să susțin abuzul fi-
zic și sexual, ci să scot la 
iveală răutatea acestuia? 

Felul în care su-
fletul crește 

Când sunt martor al 
slăbiciunilor celuilalt, îi 
voi da lecții? 

Sau voi avea răbdare față de 
greșelile celuilalt și le voi trata 
cu un simț al umorului? 

Felul în care 
aceasta stabi-
lește destinația 
noastră 

Îmi voi vedea soțul/soția 
ca pe nimic mai mult de-
cât un proiect sau un pă-
gân? Va fi redusă căsni-
cia mea la certuri despre 
diferențele noastre ire-
conciliabile? 

Sau voi conștientiza rolul în-
durării în longevitatea căsni-
ciei noastre? 
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CAPITOLUL 8 

........ 

MOMENTUL DEFINITORIU NR. 7:  
CÂND DESCOPERI CĂ                     
RELAȚIA SEXUALĂ SE  
SCHIMBĂ CU VÂRSTA 

 

Tipul se urcase pe un scaun la o tejghea din Starbucks. 
Avea peste 70 de ani. Consilierul lui, mai mult ca sigur un 
păstor, stătea așezat lângă el, vorbindu-i în șoaptă. Dar tipul 
nu era dispus să vorbească în șoaptă. Și ceea ce făcea ca situa-
ția să fie și mai ciudată, era că discuția lor avea de-a face neîn-
doielnic cu relațiile sexuale. 

Că veni vorba, dacă a trage cu urechea înseamnă să as-
culți în secret la o conversație, sunt nevinovat. Alături de res-
tul clienților de la Starbucks, ascultam și eu conversația aceea 
deschisă. Bietul suflet! El trăise cumva 70 de ani și încă nu 
descoperise butonul de control pentru limba lui. Desigur că 
te-ai întâlnit cu acest individ sau cu alții ca el. Oamenii aceș-
tia vorbesc într-un soi de bulă distorsionată a realității, ne-
dându-și seama că nivelul normal al decibelilor din conversa-
țiile lor poate face ca discuția să fie auzită din orice cotlon al 
unui bloc. Dacă le pui un telefon în mână, este ca și cum le-
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ai da practic o superputere – abilitatea de a captiva atenția 
oricărui om pe o rază de 1 km, și de a-l atrage pe orice om 
către conversația pe care el o poartă. Spiritual vorbind, acesta 
este darul de a fi deranjant. 

„Dar ne-am făcut jurăminte!”, a insistat el, lovind cu 
pumnul în tejghea pentru a-și accentua ideea. „Ea are obliga-
ția să îmi dea ce am nevoie. Odată pe zi nu este prea mult!” 
Consilierul încerca să îl facă să vorbească mai încet, dar acest 
om era imposibil de controlat. Și doar începuse discuția. 
„Nu sunt dispus să trăiesc în halul ăsta. Aceasta este o ofensă 
pentru care se poate divorța”. 

Numai să stai și să asculți, și era o experiență conflictu-
ală. Parțial eram întristat de felul în care omul acesta denatura 
jurămintele făcute la căsătorie printr-o manifestare deschisă de 
egoism. Așa cum se spunea pe vremuri, omului îi lipsea sigur 
o doagă. O altă parte din mine dorea cumva să meargă la el și 
să-i ceară detalii. „Iertați-mă, dar, serios vorbind, aveți 70 de 
ani și vreți sex odată pe zi... ce vitamine luați?” 

Cea mai bună parte din mine vedea imaginea de an-
samblu. Nu trebuie să fii profet ca să vezi că problemele aces-
tui cuplu treceau cu mult dincolo de frecvența actului se-
xual. Problemele lor nu aveau cu adevărat de-a face cu jură-
minte, libido, frigiditate sau responsabilități maritale. Și da, 
stimabilul Odată-pe-zi nu era deloc diferit de majoritatea ce-
lor căsătoriți. Fie că suntem soți sau soții, tineri sau bătrâni, 
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bogați sau săraci, sănătoși sau infirmi, noi toți putem înțelege 
dorința de a avea o viață sexuală diferită de cea pe care o ex-
perimentăm câteodată. 

De ce? Ce ai fi spus dacă ai fi fost în locul acelui consilier 
la Starbucks? (Dincolo de Vă rog frumos, din respect față de 
orice lucru decent în lumea aceasta, vorbiți mai încet.) Și ar fi 
schimbat ceva dacă bărbatul ar fi fost mai tânăr, poate de 30, 
40, 50 sau 60 de ani? Știu că cititorii proaspăt căsătoriți vor 
avea probabil dificultăți să înțeleagă aceste lucruri, pentru că, 
în acest moment, este imposibil să îi despartă cineva. Dar 
există turnuri importante care însoțesc îmbătrânirea și care fac 
ca relațiile sexuale să fie mai delicate și dificile. Relația sexuală 
poate fi limitată după câtva timp la amintiri foarte plăcute. 
Descoperirea acestor schimbări – care pot include și sfârșitul 
vieții sexuale – constituie un moment definitoriu. 

Disponibilitatea noastră de a ne adapta așteptările se-
xuale la schimbările din viață scoate la iveală ceva în legătură 
cu sufletele noastre. Dar care este standardul nostru pentru 
schimbarea așteptărilor? Onest vorbind, Biblia vorbește rela-
tiv puțin pe tema relațiilor sexuale și a îmbătrânirii. De aceea, 
de unde să începem? Banalizarea acestui subiect nu va re-
zolva problema. Relațiile sexuale sunt prea intime și impor-
tante ca să fie reduse la un lucru trivial. În momentul când 
ne dăm seama că acestea vor putea fi diferite de cum le-am 
experimentat în trecut, se pune problema felului în care ar 
trebui să ne simțim. Eliberați? Întristați? Trădați? Loviți de 



198 EU ÎNCĂ SPUN DA  |  HARVEY 

tânjiri sentimentale? 

Dacă îmi permiți, aș vrea să îți vorbesc despre unele lu-
cruri pe care le-am învățat din anii mei de studiu, de consiliere 
și de sfătuire cu alte persoane, și chiar din faptul că sunt căsă-
torit de aproape patru decenii. Hai ca, mai degrabă, să intitu-
lăm fără mari ceremonii această discuție „Sufletul înțelept și 
relațiile sexuale odată cu trecerea timpului”. Dar mai întâi aș 
vrea să spun câteva cuvinte despre formatul acestui capitol. 

După fiecare punct, am inclus un paragraf numit Dis-
cuții Înțelepte, prin care vreau să ofer niște sugestii simple 
despre felul în care puteți discuta acest material. De ce? Pen-
tru că înțelepciunea este inutilă dacă nu este pusă în practică. 
Și hai să fim onești, este mult mai ușor să citești sau să te gân-
dești la relația sexuală din căsnicie decât să vorbești despre ea. 
Căsnicia este o aventură în profunzimea ființelor noastre, iar 
acest lucru necesită comunicare. S-ar putea să vă simțiți ciu-
dat să începeți o astfel de discuție, dar Dumnezeu intervine 
în viețile cuplurilor în modalități profunde atunci când ele 
își deschid sufletele pentru a discuta lucrurile care contează 
cu adevărat. De aceea, ascultă-mă și încearcă acest lucru. 
Apoi vei vedea ceea ce face Dumnezeu! 

SUFLETUL ÎNȚELEPT ȘTIE CĂ...                                            
SEXUL ESTE O PARTE, NU TOTUL 

Ca să fie clar în ce privește termenii discuției noastre, 
intimitatea reală nu include sexul. Într-o lume decăzută, și în 
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special într-o epocă a individualismului expresiv, tânjirile 
noastre păcătoase mută instinctual relația sexuală în centrul 
căsniciei. Totuși, pentru cel credincios, intimitatea nu este 
totuna cu sexul. Mai degrabă, ea este ajutată de relația sexuală 
în același fel în care telefonul meu mobil este ajutat când stau 
mai aproape de o antenă de telecomunicații. Mulțumită fir-
mei mele de telefonie mobilă, a trăi în Florida înseamnă să 
trăiesc în fiecare zi cu semnal slab. Acest lucru se califică cu 
greu să fie o suferință, dar ceea ce face este să slăbească legă-
tura dintre mine și alți oameni. Apariția unei antene noi de 
telefonie mobilă care să fie așezată în locul potrivit ar face ca 
legătura să fie puternică. Sexul este pentru intimitate ca o as-
tfel de antenă. El ia sentimentul nostru de afecțiune tandră 
și îl împinge înainte printr-o bucurie comună în relația fizică 
dintre soț și soție. Da, oamenii pot trăi fără ca semnalul la 
telefoanele lor mobile să fie plin, cu cinci linii, iar unele cu-
pluri căsătorite sunt forțate să trăiască aproape în totalitate 
fără relații sexuale. Dar această împingere înainte este un lu-
cru plăcut. 

Căsnicia înseamnă mult mai mult decât relația sexuală. 
Mult mai mult. Dar așa cum sunt anumite beneficii la locul 
de muncă, relația intimă este destul de plăcută. Și nu este di-
ficil de înțeles de ce o căsnicie cu relații intime sărace se va 
lovi de greutăți. Cred că acesta este motivul pentru care Pavel 
este atât de direct atunci când se adresează cuplurilor din Co-
rint: „Să nu vă lipsiți unul pe altul”, este îndemnul lui (1 Cor. 
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7:5). El prezintă situația foarte simplu: „Bărbatul să-și împli-
nească față de nevastă datoria de soț; și tot așa să facă și ne-
vasta față de bărbat” (7:3). Se pare că relația sexuală este atât 
de esențială pentru căsniciile sănătoase, încât Dumnezeu nu 
a ezitat să folosească vorbirea la singular ca să ne reamintească 
de acest aspect. Este important? Evident. Dar este o viață in-
timă trăită pe nerăsuflate echivalentă cu o căsnicie sănătoasă? 
Nu, și pot spune asta de la distanță. 

Esența căsniciilor noastre înseamnă mai mult decât 
pur și simplu folosirea organelor noastre. 

Și ce am spus nu este doar o afirmație isteață. Chiar 
printre cuplurile creștine evlavioase, există un fel în care rela-
ția intimă alunecă spre centrul căsniciei și face ca o parte (sau 
anumite părți) să pară totuna cu întregul. Acest lucru se pe-
trece atunci când relația sexuală este la apogeu, dar mai are 
loc și când aceasta este frântă și are nevoie de reparații. O pe-
rioadă de abstinență cu greu va ajunge să ne facă să ne gân-
dim mai puțin la sex. În decursul uraganului de anul trecut, 
n-am avut apă vreme de câteva zile. Am învățat imediat că 
oprirea unui serviciu public esențial face ca acea problemă să 
ocupe centrul atenției noastre. Cu greu trecea un singur ceas 
fără să ne gândim la apă – visând la un duș cald, la gheață 
proaspătă și la o cafea lungă – totul din cauză că apa era 
oprită. 

Îmi amintesc de o discuție relativ tristă cu un bărbat 



CAPITOLUL 8  201 

 

pe finalul celei de-a șasea lui decadă din viață. Într-o manieră 
foarte smerită, onestă și inteligentă, el descria declinul vieții 
sale sexuale și unele dintre modalitățile în care Dumnezeu lu-
cra în ei ca familie. Conversația a avut loc la finalul unui se-
minar, pe când oamenii discutau despre diverse lucruri, așa 
că am folosit acea oportunitate și i-am pus următoarea între-
bare: „Ce ai vrea să le spui celor căsătoriți mai de curând din 
această încăpere despre cum să se pregătească pentru experiența 
prin care tu treci?” Voi parafraza aici răspunsul pe care mi l-a 
dat: „Nu reduceți intimitatea la relația sexuală. Asigurați-vă că 
sexualitatea voastră include comunicare, intimitate și afecțiune. 
Faceți lucrul acesta acum, pentru că va veni ziua când relația se-
xuală va deveni un aspect periferic. Ceea ce vă va rămâne vor fi 
celelalte lucruri pe care le-ați prețuit și cultivat”. 

Prieteni, mulți dintre noi pur și simplu nu ne dăm 
seama cât de multe cupluri trăiesc cu frustrări incredibile 
pentru că doresc o relație sexuală consistentă, dar ceva este 
greșit. Poate că un uragan a lovit relația lor, sau poate că in-
stalația pur și simplu nu funcționează. Relațiile sexuale sunt 
lucruri delicate și ușor de distrus. Cât de multe persoane, din 
motive ușor de înțeles, precum schimbările hormonale și fi-
zice, abuzurile din trecut sau infidelitățile recente, au greu-
tăți să răspundă la inițiativa sexuală a celuilalt sau să se simtă 
atrase sexual? Acesta este paradoxul sexului. Când totul 
merge minunat, ne gândim mult la acest lucru și vrem să îl 
protejăm. Când nu mai merge la fel de bine, ne trezim ca 
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atunci când un copil domină atenția familiei pentru că pă-
rinții nu se descurcă să-l crească. Ideea pe care vreau să o su-
bliniez este că în aproape fiecare perioadă a vieții, relația se-
xuală se strecoară într-un fel anume în centrul căsniciei. 

Discuții înțelepte 
Discuțiile înțelepte iau în considerare trecutul. Trecutul are o 

influență puternică asupra felului în care ne gândim în prezent la rela-
țiile intime. El modelează adesea rolul pe care sexul îl joacă în căsnicie. 
Poți să identifici modalități pozitive în care trecutul a influențat felul 
în care gândești despre sex? Dumnezeu ne surprinde adesea cu bucurii 
ascunse în dormitor. Poți descrie pentru celălalt o modalitate specifică 
în care Dumnezeu te-a surprins? Hai să schimbăm acum foaia. Există 
modalități în care trecutul a afectat negativ rolul sexualității sănă-
toase? Ce roade rele poți să identifici? Nu te teme să privești slăbiciu-
nea în față. Dumnezeu este mai mare decât ea, și harul se revarsă asu-
pra noastră când ne deschidem sufletele în astfel de modalități intime. 
Mergeți împreună înaintea lui Dumnezeu. El este acolo și este gata să 
binecuvânteze pașii voștri smeriți făcuți către El (Iacov 4:6). 

SUFLETUL ÎNȚELEPT ȘTIE CĂ... NU EXISTĂ NORMAL 

Uită de normalitate. Nu te ajută. Asta nu înseamnă că 
aș încuraja relații sexuale anormale, orice ar însemna asta, sau 
să îți modelez așteptările așa încât să ai parte de cutremure 
extraordinare de orgasm care se măsoară tot mai sus pe scara 
Richter.  

Pur și simplu vreau să spun că nu există nicio situație 
normală. „Normalul” definește ceea ce se întâmplă în mod 
obișnuit. Normalul tratează ceea ce este standard sau ce se 
petrece constant. Dar dacă îți imaginezi că există ceva normal 
sau normativ în legătură cu viața sexuală a unei căsnicii de 
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durată, te-ai cufundat într-un fel de prezumții inutile. 

În primul rând, prezumția că există un „normal” sta-
bilește standarde în afara realităților căsniciei voastre speci-
fice. Nu toate prezumțiile sunt rele. De exemplu, ca o regulă 
generală în consilierea premaritală, este bine să știi că bărbații 
se aprind mai repede decât femeile. Dar relațiile intime se 
nasc dintr-o convergență de factori care fluctuează odată cu 
vârsta. Trupurile noastre se schimbă. Dorințele se schimbă. 
Chimia se schimbă. Sănătatea noastră se modifică. Mediul în 
care trăim se schimbă. Nevoile noastre se schimbă. Rezis-
tența noastră se schimbă. Și, în esență, și energia noastră se 
schimbă. Ca să poată alerga cu putere, cuplurile trebuie să 
anticipeze împreună aceste schimbări și să le marcheze ca pe 
o invitație din partea lui Dumnezeu de a defini „normalul” 
într-un fel care se potrivește și slujește circumstanțelor speci-
fice ale căsniciei fiecăruia. 

Relațiile sexuale pasionale și pline de dorință la vârste 
înaintate nu constituie o promisiune biblică... și probabil că 
nici măcar o așteptare rațională. Indiferent ce spun studiile, 
succesul sexual nu poate fi definit în afara circumstanțelor în 
care se găsesc soțul și soția care formează o căsnicie anume.  

Așa cum observa un autor, „creștinii trebuie să recu-
noască faptul că acei ‚oameni de știință’ care doar observă și 
își notează diverse lucruri în timp ce alți oameni au relații in-
time nu înțeleg în realitate mai nimic din ceea ce înseamnă 
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normal”.1 

În al doilea rând, ideea de „normal” dă naștere unor 
așteptări inutile în căsnicie. Expresia „majoritatea oamenilor 
de vârsta noastră fac...“ poate deveni un instrument de con-
damnare, un fel de secure pe care o folosim în beneficiul nos-
tru, dar într-un fel egoist. Acel domn mai în vârstă despre 
care scriam la începutul acestui capitol, care lovea în tej-
gheaua de la Starbucks și cerea sex zilnic, era cel mai probabil 
victima unui fel de viziune egoistă asupra normalului. Aștep-
tările de acest fel rămân neîmplinite, scoțând la iveală o inimă 
care iubea actul sexual mai mult decât iubea soția.  

Următorul lucru pe care l-am putea cunoaște este că 
inima lui poruncitoare era în stare să facă un caz atât de mare 
într-o cafenea. Dacă soția lui ar fi fost acolo, sunt convins că 
ea ar fi avut de povestit o altă versiune.  

Când așteptările dirijează relația fizică în căsnicie, inti-
mitatea se evaporă. În acest loc își fac apariția vinovăția și ru-
șinea („nu fac ce ar trebui să fac”) sau mânia („celălalt nu face 
ceea ce ar trebui să facă!”). Sexul nu ne va aduce niciodată 
plăcere și nu va fi durabil atunci când este dirijat de cerințele 
unuia, în loc să fie bucuria amândurora. 

Discuții înțelepte 
Normalul nu poate fi prescris. El trebuie definit prin conversații 

atente și rugăciune. Vorbiți unul cu altul despre ritmul care slujește 

 
1 Douglas Wilson, Reforming Marriage (Moscow, ID: Canon Press, 1995), p. 83. 



CAPITOLUL 8  205 

 

cel mai bine căsniciei voastre în această perioadă. Discuțiile nu pot fi 
înțelepte decât atunci când se întâmplă, așa că nu lăsați ca delicatețea 
acestui subiect să facă așa încât să nu îl discutați. Invitați-vă unul pe 
altul la comentarii oneste legate de frecvența relațiilor dintre voi. Este 
așezată la nivelul corect? De ce da, sau de ce nu? Nu acuzați. Puneți 
întrebări și ascultați răspunsurile celuilalt. Amintiți-vă că relațiile in-
time constituie un subiect de conversație pe care Dumnezeu l-a inițiat 
deja față de noi în Cuvântul Său. Mergeți înainte cu încredere, fiind 
convinși că Dumnezeu vrea să binecuvânteze încercările voastre de a 
vă înțelege și de a vă iubi reciproc în modalități mai bune. 

SUFLETUL ÎNȚELEPT ȘTIE CĂ... INTIMITATEA                   
DE DURATĂ NECESITĂ HAR DE DURATĂ 

După harul lui Dumnezeu, care mi-a fost dat, eu, ca 
un meșter-zidar înțelept, am pus temelia, și un altul 
clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum 
clădește deasupra. (1 Cor. 3:10) 

Dumnezeu îi dăduse lui Pavel un dar deosebit – o pu-
tere și abilitate infuzate de Duhul – de a zidi doctrina în cei 
credincioși, de a-i întări pe credincioși în biserici și de a zidi 
bisericile pentru misiunea lui Dumnezeu. De asemenea, 
Dumnezeu le-a dat credincioșilor căsătoriți un dar deosebit 
– un har deosebit. Acesta constă din abilitatea și puterea ve-
nite de la Duhul de a construi o căsnicie îmbibată în har, 
marcată de o intimitate de durată. Harul vine zidit în legă-
mântul căsătoriei. În momentul în care un cuplu șoptește 
„Da”, Dumnezeu începe să lucreze din greu spre succesul 
căsniciei lor. Acel succes include harul dat celor doi să crească 
tot mai mult în intimitate odată cu trecerea anilor.  
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O căsnicie bună nu are nevoie ca relațiile sexuale să se 
afle în centrul ei. O căsnicie bună nu are nevoie de o viață 
sexuală încărcată de așteptări. O căsnicie bună – și o relație 
sexuală bună, dacă este să fim sinceri – are nevoie de mult 
har. Harul nu doar că ne mântuiește, ci el ne îmbracă și pen-
tru luna de miere și pentru anii de după ea (Tit 2:11-15). De 
asemenea, harul are un glas. Pentru soțul și soția care caută 
să se bucure unul de celălalt vreme îndelungată în viitor, ha-
rul are anumite lucruri specifice, pe care este bine să le cu-
noașteți. 

În primul rând, harul spune că „viziunea mea asupra 
frumuseții este soția/soțul meu” (Cânt. 1:15-16; 4:7). Un lu-
cru care mă impresionează în legătură cu acea carte din Ve-
chiul Testament adesea trecută cu vederea, Cântarea Cântă-
rilor, este cât de concentrați sunt Solomon și soția lui unul 
asupra celuilalt. Fețele și formele lor ne sunt descrise atât de 
viu, încât ai putea să te întrebi care ar fi vârsta minimă de la 
care ai voie să citești așa ceva. Când ochii noștri sunt ațintiți 
corect pe celălalt, definițiile culturale ale frumuseții devin 
aproape irelevante. Așa cum zice proverbul, frumusețea se 
găsește în ochii celui care o privește. 

Harul îl face pe celălalt să ni se pară extraordinar de 
frumos, iar harul îl păstrează în felul acesta pentru tot restul 
vieților noastre. Indiferent dacă arată extraordinar într-un 
costum de baie sau într-un scaun cu rotile, harul îl înfrumu-
sețează pe celălalt pentru noi. El ne ajută să ne adâncim în 
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dragoste chiar dacă vârsta își ia revanșa asupra înfățișării 
noastre fizice. Cum altfel am putea explica fenomenul unor 
femei frumoase care se căsătoresc cu bărbați care au fețe pe 
care doar o mamă le poate iubi? Harul deslușește pentru noi 
uimirea exprimată sub forma întrebării „unde l-a găsit pe 
ăsta?”, uimire care a existat încă din vremea dinozaurilor. 
Harul îl înfrumusețează pe celălalt în ochii noștri. 

În al doilea rând, harul spune că „trecutul trebuie să 
rămână în trecut”. Pentru cei proaspăt căsătoriți, recepția 
nunții este un element de distragere a atenției de la misiunea 
de după ceremonie – să rămână unul cu celălalt și să înceapă 
petrecerea în doi cât se poate de repede. O nuntă aduce cu ea 
multe bucurii, dar puține dintre acestea sunt atât de dulci 
cum este permisiunea divină de a avea parte de sex și de avea 
mult (sau cel puțin să încerce asta). Și de ce nu? Bucuria se-
xuală reciprocă este frumoasă și naturală, un dar sacru de 
nuntă primit din partea Tatălui nostru ceresc. Anii care sur-
vin imediat după căsătorie devin o aventură a explorării reci-
proce a trupurilor noastre și o bucurie care vine din despa-
chetarea împreună a darului sexualității (Prov. 5:18-19). 

Da, abuzul, partenerii anteriori, rușinea, informațiile 
greșite și așteptările nerealiste fac adesea ca relația intimă să 
fie cu mult mai complicată decât ne determină industria me-
dia să credem. Dar majoritatea cuplurilor văd căsnicia ca pe 
un început proaspăt și își doresc ca patul matrimonial să fie 
un spațiu sigur, nepângărit, în care intimitatea să înflorească 
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(Evrei 13:4). Spunând aceste lucruri, până și cei proaspăt că-
sătoriți pot să rateze impactul unui intrus periculos în inti-
mitatea lor. 

Cuplurile ajung adesea la altar cu ceea ce am putea de-
numi un „X-factor”. Prin aceasta mă refer la faptul că au 
avut anterior prieteni, prietene, soții, soți, parteneri de sex 
sau poate regrete adânci legate de un comportament foarte 
greșit unul față de celălalt. Indiferent de puritatea sau pro-
miscuitatea căii pe care au mers până la căsătorie, toți ajung 
la acest moment magic crezând că ceea ce vor împărtăși îm-
preună din punct de vedere fizic va fi deosebit și unic. Și toc-
mai aici este problema. Când cei proaspăt căsătoriți au des-
chis deja darul relațiilor sexuale, așa cum fac mulți, acest tre-
cut poate să aprindă în ei temeri neașteptate despre compa-
rații cu partenerii din trecut, lovituri de gelozie irațională și 
anxietate sau sentimente nestatornice dacă s-ar putea bucura 
vreodată de relația sexuală în căsnicie. 

Dan o adora pe Katy. El le spunea tuturor că faptul că 
a întâlnit-o era un dar nemeritat ce i-a fost trimis direct din 
cer. Katy se îndrăgostise de Dan la locul de muncă, chiar în 
momentul când îl văzuse cum ajuta o femeie în vârstă să iasă 
din clădire și să se urce în mașină. S-au curtat vreme de 8 luni, 
apoi au stabilit data nunții. 

Într-o seară, în timp ce își descopereau sufletele și își 
schimbau poveștile de viață, Dan a descoperit că ea nu era 
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virgină – nici pe departe. Dan nu a fost cu totul surprins, 
având în vedere felul în care Katy își descrisese uneori trecu-
tul. El mai știa și că, dacă era să fie onest, nu era în postura de 
a judeca. Existau deja zvonuri în anumite cercuri despre cu-
ceririle lui Dan din facultate, care erau întrucâtva legendare. 
Dar Dan s-a simțit zguduit de veste. Este adevărat, și-a dat 
seama ce ipocrit era chiar și să le permită unor astfel de gân-
duri să se cuibărească în mintea lui. Cu toate acestea, un in-
trus fără formă îi șoptea la ureche niște întrebări: Avea să fie 
dragostea lor invadată de gânduri din trecutul ei? Avea 
cumva, poate chiar inconștient, să fie comparat și măsurat cu 
vreunul dintre foștii prieteni ai lui Katy? Și de ce îl făcea să se 
simtă înnebunit de ideea că un alt bărbat i-ar fi atins soția? 

Katy apucase volanul cu mâini mai hotărâte. Pentru 
ea, trecutul lui Dan nu era o problemă. Era deja istorie de 
mult timp, lucruri pe care nici măcar nu și le amintea. 

Cuplurile pot să se poticnească de trecut în dialogurile 
premaritale, în perioada cuibăririi imediat după căsătorie, și 
chiar în decursul acelor șocuri de după primii ani, șocuri care 
pot să apară pe măsură ce doi oameni își dau seama că își vor 
petrece tot restul vieților lor cu un păcătos. În fiecare etapă, 
lupta cu trecutul este reală. Dar vestea bună este că nu e ne-
voie să fie permanentă. Consilierea bună – aceea care ghi-
dează cuplurile logodite și căsătorite către conversații nece-
sare – ajută la reducerea la tăcere a trecutului și la a-i interzice 
vizitele ulterioare. 
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Dar dacă trecutul încă bântuie, există un lucru mai pu-
ternic decât buna consiliere, lucru care este la dispoziția cu-
plurilor, atât înainte cât și după nuntă. Acesta este harul – 
harul neobosit, încăpățânat și măreț – care ne dă puterea de 
a uita de intrușii care ne șoptesc diverse lucruri, și care ne 
ajută să ne concentrăm pe lucrurile care Îl onorează pe Dum-
nezeu: „Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este 
vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce 
este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă 
bună, și orice laudă, aceea să vă însuflețească” (Filip. 4:8).  

Vestea bună este că harul lui Dumnezeu scrie în ultimă 
instanță o poveste nouă peste poveștile noastre de viață din 
trecut, creând un viitor unit. O viață sexuală crește tot mai 
bogată pentru că noi „uităm ce este în urma noastră, și ne 
aruncăm spre ce este înainte” (cf. Filip. 3:13). 

Dacă vorbești cu orice cuplu căsătorit care a scăpat de 
aceste probleme, îți va confirma de îndată că experiența uni-
rii lor pentru viitor de către Dumnezeu a fost de departe mai 
puternică decât orice amintiri sau probleme din trecut. În-
drăzniți. Același lucru se poate petrece cu voi. 

În al treilea rând, harul spune că „nu te voi defini prin 
intermediul celor mai rele momente din viața ta”. O mare 
parte a relației sexuale din căsnicie fie încetinește, fie se oprește 
din cauza unui anume tip de narațiune interioară. Noi înce-
pem să îl vedem pe celălalt prin intermediul slăbiciunilor, a 
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greșelilor și a păcatelor lui. Noi îl etichetăm pe celălalt prin 
prisma celor mai rele momente din viața lui/ei. 

Harul ne vorbește și aici. Harul spune: „Dincolo de 
greșelile tale văd binele pe care ai vrut să îl faci”. Harul refuză 
să rămână asupra celuilalt cu un portret creionat de slăbiciu-
nile lui. Când harul privește în oglindă, el spune: „Prin harul 
lui Dumnezeu sunt ce sunt” (1 Cor. 15:10). Când harul pri-
vește către soțul sau soția ta, el spune: „este drept să simt asta 
despre tine, pentru că te am în inimă, căci ești părtaș harului 
împreună cu mine” (adaptat după Filip. 1:7). 

Ai citit vreodată Evrei 11? Acolo se găsește galeria sur-
prinzătoare a eroilor credincioși din Vechiul Testament, care 
par să fi fost picurați la întâmplare în epistolă. Printre cei 
menționați în capitol sunt nume precum Samson și Rahav. 
Unii sunt lideri care s-au ridicat foarte sus înainte de a se pră-
buși în locuri adânci și întunecate. Totuși, ei sunt aici, apă-
rând în Evrei 11 ca oameni din Vechiul Testament care au 
trecut printr-o reparație a imaginii. 

Ceea ce mă uimește cel mai mult în această listă este 
felul cum autorul cărții Evrei își amintește doar cele mai 
bune momente din viețile lor. În cazul lui Samson și Rahav, 
este ca și cum ar fi fost smulși dintr-un morman de gunoi al 
istoriei și curățați prin amintirea a ceea ce au făcut bun. 

Ce har măreț! Atât de puternic este el, încât amintește 
de oameni cu multe greșeli precum Samson sau Rahav dar 
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vorbește doar de cele mai bune momente ale lor. Harul răs-
cumpără trecutul prin a aminti de lucrurile cele mai bune ale 
unei persoane, nu doar de niște banale reușite. Aceasta este 
modalitatea practică în care trăim adevărul Evangheliei. 
Dacă moartea și învierea lui Isus ne spun ceva, este că cel mai 
rău comportament al celuilalt nu este afirmația finală despre 
viața lui/ei. În Evanghelie, viața lui Hristos strălucește prin 
moartea noastră. Și pe măsură ce căsniciile noastre merg îna-
inte, avem oportunitatea de a privi la celălalt prin lentilele 
acelui har transformator – aceleași lentile prin care Dumne-
zeu ne vede. În lumina harului, amintirile pot fi răscumpă-
rate. În lumina harului, putem să lăsăm ca lucrurile pe care 
Dumnezeu le-a făcut în soț/soție să îi definească mai bine de-
cât eșecurile lor, și putem lăsa ca harul să dirijeze conversația 
noastră prezentă și nădejdile noastre viitoare. 

Discuții înțelepte 
Privește peste paginile anterioare și uite-te la cuvintele pe care harul 

are să ni le spună. Care dintre ele ți se pare cel mai relevant pentru căs-
nicia ta? Pune-i celuilalt aceeași întrebare, și ascultă cu atenție răspun-
sul. Harul acționează asupra sufletului asemenea apei fierte. El aruncă o 
flacără pe dedesubt, astfel încât impuritățile să se ridice ca să devenim 
conștienți de ele. Harul ne conduce să vedem Legea la lucru în noi (Rom. 
7:21) și ne echipează „s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, și 
să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie” (Tit 2:12). 
Auzi mai clar glasul harului? Unii dintre voi ați putea să vedeți mai clar 
lucrurile la început. Felul cum reacționezi față de acea realitate, cu mân-
drie sau cu smerenie, poate determina dacă vei avea parte de mai mult 
har. „Dar, în schimb, [El] ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura: 
‚Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar le dă har celor smeriți’” (Iacov 
4:6). Smerește-te azi înaintea celuilalt. Bucură-te de mai mult har. El te 
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va dirija către înțelepciune în căsnicie. 

SUFLETUL ÎNȚELEPT ȘTIE...                                                  
SĂ ÎȘI PĂSTREZE SIMȚUL UMORULUI 

Poate că cea mai practică modalitate de a-i arăta har ce-
luilalt este umorul. În fapt, cred că trebuie să avem un pic de 
atingere a nebuniei ca să ne bucurăm de o căsnicie de durată. 
Asta înseamnă uneori să tolerăm puțină nebunie, sau ceea ce 
ar putea fi chiar mai multă nebunie în soțul sau soția ta. Gân-
dește-te la asta... 

Căsnicia unește doi oameni cu povești de viață remar-
cabil țesute și unește doi oameni care suferă și păcătuiesc. 
Apoi le cere să împartă o baie, conturile bancare și un pat. Ca 
rezultat al acestei părtășii, noi, cei căsătoriți, devenim experți 
în înclinațiile celuilalt, în măruntele lui greșeli, în tendințele 
și în ispitele lui. În final, poți încheia verdictul asupra celui-
lalt și să îți trimiți soțul în cușca unui câine doar cu o privire. 
Căsnicia este asemenea unor WikiLeaks relaționale: ea scoate 
la lumină toate informațiile noastre clasificate – lenevia, de-
presia, lăcomia, anxietatea și aroganța noastră. Căsnicia ne 
trage la lumină din ascunzișurile noastre. 

Singura cale de a supraviețui unei astfel de scoateri la 
lumină este să ai un pic de simț al umorului. Cu alte cuvinte, 
trebuie să fim suficient de nebuni să găsim ceva de râs în 
ciuda căderii și a greșelilor – ale mele și ale soției mele. Asta 
este singura cale de a supraviețui absurdităților instituției 
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căsniciei. G. K. Chesterton a explicat bine acest lucru: 

Un bărbat și o femeie nu pot trăi împreună fără să 
aibă unul față de altul un fel de glumă veșnică. Fi-
ecare a descoperit că celălalt este un nebun, dar un 
mare nebun. Lărgimea, grosimea și splendoarea 
nebuniei este acel lucru pe care toți îl descoperim 
la cei cu care ne aflăm în contact apropiat; iar ea 
este singurul temei de durată al afecțiunii, ba chiar 
al respectului.2 

Unul dintre lucrurile care fac ca dragostea să fie dura-
bilă, așa cum afirmă Chesterton, este să avem un simț înde-
lung al umorului. Slăbiciunile și excentricitățile nu mai sunt 
factori iritanți, ci lucruri comice, care ne aduc odihnă. Așa-
dar, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să învățăm 
să râdem de nebuniile celuilalt... și de cele proprii. 

Unul dintre cele mai bune locuri unde un soț și o soție 
pot vedea și pot repovesti această „glumă veșnică” este acolo 
și atunci când își oferă reciproc trupurile goale ca să-și slu-
jească astfel unul altuia. Este un lucru extraordinar când un 
soț și o soție descoperă că primii ani de noutate în relația lor 
sexuală s-au maturizat transformându-se într-o unitate și inti-
mitate sacră. Când învață în timp să își slujească reciproc prin 
trupurile lor, ei folosesc un dar de la Dumnezeu pe care doar 

 
2 “Chesterton on Dickens,” in The Collected Work of G. K. Chesterton, vol. 15 (San Fran-
cisco: Ignatius, 1989), p. 188. Citat în Andy Crouch, The Tech-Wise Family (Grand Ra-
pids: Baker Books, 2017), p. 54. 
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ei îl au (1 Cor. 7:3-4). Da, acest lucru cere timp, răbdare și 
conversație. Dar, cu timpul, soțul și soția învață să se relaxeze 
împreună, să se dedice liber pe ei înșiși, și să caute reciproc 
plăcerea celuilalt în locul plăcerilor furate sau egoiste care se 
poate să fi caracterizat viețile lor dinainte de căsnicie (Prov. 
9:17-18). 

Este remarcabil, tainic și extraordinar că niște mari ne-
buni se potrivesc în cuplu. Cei doi devin cu adevărat „un sin-
gur trup” (Gen. 2:24). Iar sosirea mai multor aniversări ale 
căsniciei aduce cu ea mai multe zâmbete. 

Când apar copiii, ei sosesc cu o super-putere la sub-
suoară: ei secătuiesc viața sexuală din trupul și din casa voas-
tră. Pe măsură ce slujbele noastre devin mai solicitante, rit-
mul sexual obișnuit al cuplului poate fi afectat. Apoi, în 
timp, trupurile noastre devin nestăpânite. Ele rețin apă, masă 
și gaze, și refuză să se despartă de oricare dintre aceste comori, 
cu excepția celei de-a treia. Înainte să conștientizezi bine, gra-
vitația te ia în stăpânire, iar trupul ți se înclină. În cazul băr-
baților, părul de pe trupurile noastre ne joacă feste uluitoare, 
dispărând de pe scalp și reapărând în locuri mai puțin atrac-
tive, precum urechile sau nasul.  

Această gamă largă de probleme face din încercarea de 
a avea o relație sexuală un lucru mai complicat. Ea poate face 
ca unele cupluri care se maturizează să rămână cu o viață se-
xuală care seamănă cu o eclipsă de soare – încă există vremuri 
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când trupurile noastre se sincronizează fizic și emoțional, dar 
trist este că evenimentul nu durează mai mult de cinci mi-
nute! Cu toate aceste circumstanțe care se ridică împotriva 
satisfacției în patul căsniciei, trebuie să înveți să zâmbești. 
Dacă nu înveți asta, vei sfârși plângând. 

Fusese o seară extraordinară. Cu patru copii acasă, 
ideea de a sfârși acea seară într-un fel împlinitor sexual, făcea 
necesară o lovitură de geniu. Căsniciile au nevoie de acest fel 
de condiment, îi ziceam eu lui Kimm. Hai să oprim mașina, 
să dăm drumul la o melodie clasică, și să creăm un moment 
memorabil. Condimentul nostru trebuie să fi fost contagios, 
pentru că tipul care ciocănea în fereastră avea și el un fel de 
condiment. Din fericire, condimentul lui era limitat la 
vorbe. Se pare că oprisem mașina pe proprietatea lui, un gest 
pe care l-a perceput ca un atac asupra drepturilor lui consti-
tuționale. Și ne-a creat un moment cu adevărat memorabil. 

După zece minute a apărut și poliția. Mi-am dat toate 
silințele să explic, dar acele minute în care l-am auzit pe pro-
prietarul terenului, un om cu privirea sălbatică și care îmi 
dicta care erau legile locale și statale pe care le-am încălcat, m-
a convins că aveam să sufăr. Mă vedeam în curtea pușcăriei, 
explicându-le unor infractori acoperiți de tatuaje cum am 
primit cinci ani de închisoare pentru că am parcat undeva 
împreună cu nevastă-mea. Mă gândeam că ei aveau să per-
ceapă ironia și să râdă copios pe seama mea. Apoi că aveau să 
mă ia la bătaie. 



CAPITOLUL 8  217 

 

Din fericire, polițiștii au avut un simț al umorului mai 
dezvoltat decât proprietarul terenului. Ni s-a dat un avertis-
ment și ni s-a spus să nu ne mai întoarcem. Din asta eu am 
înțeles că parcarea era legală, doar că nu acolo. Și am găsit lo-
curi mai bune. 

Râdeți de voi înșivă. Zâmbiți în fața luptelor pe care le 
duceți. Râdeți de schimbările pe care timpul le aduce asupra 
voastră. Noi toți suntem niște nebuni extraordinari care au 
nevoie de har ca să rămână împreună într-o lume decăzută. 
Puține lucruri ne ajută la fel de bine cum o face să râdem de 
nebunia noastră.  

Discuții înțelepte 
Eu sunt o persoană destul de serioasă din fire, așa încât Kimm 

sfârșește râzând mai mult decât mine. Uneori mă lupt să fiu și eu pre-
zent în acel moment. Alteori mă iau prea în serios. Acesta este unul 
dintre lucrurile care nu îmi plac deloc la mine. Pe de altă parte, lui 
Kimm îi place acest lucru la mine, pentru că îi oferă material nesfârșit 
de care să râdă. Poți să te vezi în slăbiciunea mea? Ce notă ai primi din 
partea celuilalt la capitolul simțul umorului? Ce anume aduce har în 
umor? Vorbiți despre factorii de stres care vă afectează acum dorin-
țele sexuale. Dacă dorințele voastre s-au schimbat în ultima vreme, 
vorbiți despre cauze și invitați-vă reciproc să vă gândiți și să vă rugați 
pentru aceasta. Când viața devine aglomerată, aceste feluri de con-
versații pot fi ignorate. Dacă este nevoie, puneți discuțiile pe calendar. 
O, și aduceți o glumă în discuție. 

SFÂRȘITUL RELAȚIILOR SEXUALE 

Relația sexuală este frumoasă, dar este și trecătoare. 
Chiar și când vorbim despre „relația sexuală de durată”, vor-
bim doar despre această viață. În cer nu există căsnicii (Matei 
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22:30), așa că este logic că acolo nu vom avea relații sexuale. 
Dar, asemenea căsniciei, sexul n-a fost niciodată conceput să 
fie un scop în sine. Dumnezeu nu ar renunța la un lucru atât 
de frumos dacă n-ar fi gândit altceva mult mai bun care să îl 
înlocuiască. Relația sexuală din căsnicie a fost creată ca o pre-
gustare a unui lucru mai mare – bucuria și desfătarea superi-
oară pe care o vom trăi când vom fi cu Isus în cerul și pămân-
tul nou. 

Acest adevăr – căsnicia este temporară și concepută ca 
un „semn glorios” care să ne îndrepte către Isus – ar putea să 
te uimească într-o mulțime de feluri diferite. Unii dintre voi 
ați putea gândi astfel: „Bine. Viața sexuală a fost mereu plină 
de bagaje pentru noi, și a trăi fără ea nu este o mare pierdere”. 
Alte cupluri pot fi profund dezamăgite. Vă va lipsi să vă ex-
perimentați reciproc într-o astfel de modalitate intimă și fe-
ricită. Ați putea chiar să întrebați: „Cum poate fi Dumnezeu 
glorificat în ceruri prin a ne refuza una dintre puținele plă-
ceri de care ne-am bucurat pe pământ?” Îmi place răspunsul 
pe care C. S. Lewis l-a dat la această întrebare. Iată ce a scris 
în cartea lui despre minuni: 

Cred că priveliștea noastră de acum poate fi ca a 
unui băiețel care, când i se spune că actul sexual 
este cea mai mare plăcere trupească, ar întreba 
imediat dacă ai mâncat ciocolată în același timp. 
După ce primește răspunsul negativ, el ar putea 
privi absența ciocolatei ca pe principala trăsătură 
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a sexualității. Degeaba i-ai spune că motivul pen-
tru care îndrăgostiții prinși în plăcerea lor tru-
pească nu sunt interesați de ciocolată este că ei au 
ceva mai bun la care să se gândească. Băiatul cu-
noaște ciocolata, el nu știe de vreun lucru mai 
bun. 

Noi ne aflăm în aceeași situație. Noi știm acum de vi-
ața sexuală; cu excepția unor crâmpeie, nu știm de existența 
altor lucruri care, în Rai, nu vor lăsa loc pentru ea.3 

Prieteni, finalul vieții sexuale va fi începutul unui lu-
cru cu mult mai glorios, ceva care depășește pretenția zilnică 
a unui cafegiu de 70 de ani de la Starbucks, ceva mai bun de-
cât îți poți imagina. Într-o lume saturată de păcat, plăcerea 
este întotdeauna amuțită de starea noastră de oameni căzuți 
în păcat. Dar vine o zi când vom arunca legăturile slăbiciunii 
noastre pentru a trăi plăcerea într-o modalitate pură și neîm-
piedicată. Culmea relației sexuale de pe pământ nu se poate 
compara cu desfătarea de a fi în prezența dansului divin din-
tre Persoanele Sfintei Treimi. Există o bucurie mai mare în a 
ne alătura părtășiei veșnice cu Dumnezeu. Acesta este obiec-
tivul pentru care am fost creați. 

De aceea, bucurați-vă de relația intimă câtă vreme o 
aveți. Dar faceți acest lucru amintindu-vă că ceea ce este cel 
mai bun încă nu a venit! 

 
3 C. S. Lewis, Miracles (New York: Collier Books, 1960), p. 159–60. 
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Momentul definitoriu nr. 7: Când descoperi că           
relația sexuală se schimbă cu vârsta 

 

Există turnuri importante care însoțesc îmbătrânirea și fac ca rela-
ția sexuală să fie mai delicată și mai dificilă. Relația sexuală poate 
fi limitată la amintiri foarte plăcute. Descoperirea acestor schimbări 
– care pot include și sfârșitul vieții sexuale – constituie un moment 
definitoriu. 

 Momentul Răspunsul nostru 

Decizia de a că-
uta adevărul 

Voi pune semn de egali-
tate între intimitatea în 
căsnicie și obținerea or-
gasmului? 

Sau voi înțelege că sexualita-
tea include comunicare, inti-
mitate și afecțiune, pregă-
tindu-mă pentru ziua când re-
lația sexuală va deveni perife-
rică? 

Prețul cerut Voi permite ca viziunea 
mea nerealistă legată de 
ceea ce este „normal” să 
strângă vinovăție și ru-
șine asupra celuilalt? 

Sau vom defini împreună 
ceea ce este „normal” într-un 
fel care se potrivește și slu-
jește circumstanțelor căsniciei 
noastre? 

Oportunitatea de 
a-L înălța pe 
Dumnezeu 

Voi fi tot mai acru(ă) și 
mânios(oasă) când viața 
noastră sexuală nu (mai) 
împlinește așteptările 
mele? Îmi voi privi so-
țul/soția prin momen-
tele lui/ei cele mai rele? 

Sau viața noastră sexuală va fi 
construită pe har și pe bucu-
rie, astfel încât să avem ochi 
doar unul pentru altul și să fim 
în măsură să râdem împreună 
chiar dacă îmbătrânim? 

Felul în care su-
fletul crește 

Voi lăsa ca regretele și 
anxietatea legate de 
amintiri și relații din tre-
cut să îmi fure bucuria 
pe care ar trebui să o am 
cu soțul/soția? 

Sau voi permite ca iertarea lui 
Dumnezeu să rescrie poveș-
tile noastre de viață și să cre-
eze un viitor nou și unificat 
pentru căsnicia noastră? 

Felul în care 
aceasta stabi-
lește destinația 
noastră 

Voi fi dezamăgit că nu 
vor mai exista căsnicie și 
nici relații sexuale în cer? 

Sau voi trăi și iubi de dragul 
acelei bucurii mai mari care va 
veni când voi fi în părtășie cu 
Dumnezeu? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA A TREIA 

SFÂRȘIND 
ÎMPREUNĂ 
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CAPITOLUL 9 

........ 

MOMENTUL DEFINITORIU NR. 8:  
CÂND VISURILE DEZAMĂGESC 

 

Gorila Invizibilă. Acesta este un nume neobișnuit dat 
unui experiment de la Harvard, dar o descriere corectă a ceea 
ce s-a petrecut în decursul acestei cercetări extraordinare. Su-
biecții experimentului au avut de vizionat un videoclip de un 
minut, în care șase persoane pasau între ele o minge de bas-
chet. Trei jucători purtau tricouri albe, iar trei purtau trico-
uri negre. Celor care au luat parte la experiment li s-a cerut 
să ignore oamenii îmbrăcați în tricouri negre și să contorizeze 
numărul de pase ale jucătorilor în tricouri albe. După ce s-a 
sfârșit videoclipul, participanții la cercetare trebuiau să ra-
porteze numărul de pase pe care le-au observat. Răspunsul 
corect era 15 pase. 

Dar răspunsul corect era aspectul secundar. Testul nu 
măsura abilitățile matematice ale acelor participanți. 

Fiecare dintre ei a fost intervievat în detaliu pentru a a-
și reaminti tot ceea ce a observat în videoclip, iar la încheiere, 
cercetătorul a întrebat: „Ai văzut gorila?” 

În mijlocul experimentului, un actor într-un costum 



224 EU ÎNCĂ SPUN DA  |  HARVEY 

de gorilă și-a făcut loc în mijlocul acelui meci de baschet, s-a 
lovit în piept ca o maimuță, apoi a ieșit din zona filmată pe la 
colțul opus. Din cele 60 de secunde ale videoclipului, gorila 
a fost prezentă vreme de nouă secunde. Nu sunt foarte bun 
la matematică, dar calculatorul meu îmi spune că aceasta în-
semna 15 % din durata videoclipului. 

Așadar, care au fost rezultatele? Jumătate dintre parti-
cipanții la studiu, care au privit acel videoclip, nu au văzut 
nici măcar o clipă acea gorilă. 

Matematica mea este suficientă pentru a ști că asta în-
seamnă 50 la sută – așa că toți aceștia au fost atât de concen-
trați pe numărătoarea paselor, încât au ratat să observe apa-
riția surprinzătoare și specială chiar sub nasul lor! 

Dar ce au dovedit acei cercetători? Există cu adevărat 
gorile invizibile în orice loc – de la supermarket până la cafe-
nele – și totuși noi nu le vedem? Nu. Gorila Invizibilă a fost 
un test de percepție. Testul acesta se întreba dacă participan-
ții la experiment puteau vedea ceva neașteptat dincolo de sar-
cina lor obișnuită de a număra pasele.  

Studiul a concluzionat că ceea ce noi vedem este mo-
delat de ceea ce ne așteptăm să vedem. Creierele noastre sunt 
create în așa fel încât viziunea noastră se formează în jurul a 
ceea ce anticipăm că se va întâmpla. Asta înseamnă că, dacă 
nu ne așteptăm la nimic – neașteptându-ne ca acel lucru să 
se petreacă – îl putem rata complet. 
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Iar ceea ce este valabil în privința testului Gorila este 
valabil și în cazul căsniciei. 

VISURILE MELE DESPRE CĂSNICIE 

Fiecare om se căsătorește cu un vis. Așteptările ne sunt 
modelate profund de ceea ce anticipăm că vom vedea. Și 
mulți dintre noi intrăm în legământul căsniciei atât de con-
centrați pe visurile noastre, încât ratăm unele dintre realită-
țile de genul gorilei. 

Și visurile fac acest lucru. Noi le vânăm, iar ele ne into-
xică, încetoșându-ne vederea. Puterea adictivă a unui vis ne 
îngreunează vederea clară. În domeniul visurilor care mode-
lează viața, puține lucruri exagerează așteptările noastre mai 
mult decât visurile pe care le avem despre cum va fi viața în 
zilele de după ce spunem „Da”. 

Speranțele noastre legate de căsnicie pot fi la fel de par-
ticulare pe cât sunt personalitățile și relațiile noastre indivi-
duale, dar există unele visuri mai comune care, atunci când 
ne dezamăgesc, pot să ne tulbure sufletul și să ne dezorien-
teze căsnicia. Ele devin momente definitorii ale felului în care 
- și dacă – mergem înainte împreună. 

Haideți să aruncăm o privire asupra a trei dintre acestea. 

VISUL #1: DRAGOSTEA NE VA ȚINE ÎMPREUNĂ 

Dacă ai fost vreodată în Philadelphia, se poate să fi tre-
cut prin Love Park [Parcul Iubirii], unde se găsesc sculptate 
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literele L-O-V-E. De pe la mijlocul anilor 70, oamenii s-au 
așezat în fața acestei statui și s-au gândit la sensul felului în 
care au fost proiectate și la mesajul lor. Este oare vorba despre 
o afirmație religioasă? Un protest politic? Un mesaj perso-
nal? O imagine erotică? Nu știu. Dar știu că această sculptură 
reflectă ce gândesc mulți oameni despre iubire. Noi o vedem 
ca pe un cuvânt special, plin de artă, în care putem turna ce 
sens ne dorim. 

 Nu încape îndoială că dragostea este puternică. Când 
cuplurile intră în căsnicie, cei doi visează la felul în care dra-
gostea îi va ține împreună de-a lungul anilor. Și așa ceva este 
posibil. Dar dacă iubirea ne va ține sau nu legați depinde în 
mare măsură de felul în care o definim. 

„Un sentiment intens de afecțiune profundă” este în 
topul listei definițiilor dragostei din dicționar,1 iar această de-
finiție nu ne surprinde. Cuplurile cred că este de așteptat ca 
sentimentele – în special cele romantice – să rămână neafec-
tate până ce moartea îi va despărți. Comediile romantice, 
dacă este să folosim dialectul de la Hollywood, susțin și po-
pularizează această idee a fericirii și a relațiilor siropoase. Ele 
se sfârșesc într-un fel predictibil – cu o nuntă de genul „feri-
ciți până la adânci bătrâneți”. Mesajul transmis este că aici, 
în căsnicie, romantismul își găsește căminul veșnic. 

 
1 New Oxford American Dictionary, Third Ed., s.v. “love,” ed. Angus Stevenson and Chris-
tine A. Lindberg (Oxford: Oxford University Press, 2010), Apple OS X electronic edition. 
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Evident că nu o să mă apuc să construiesc un caz ple-
când de la această ilustrație, așa încât să spun vreodată că doi 
oameni care se căsătoresc trebuie să fie reciproc neatractivi și 
monotoni emoțional. Tot ce vreau să spun este că, în căsni-
cie, majoritatea dintre noi plecăm dintr-un punct dezavanta-
jos. Momentul de plecare pe care societatea noastră l-a stabi-
lit pare să fie centrat decisiv pe înfățișarea fizică, pe atracție și 
pe atașament emoțional. Iar această perspectivă a modelat 
gândirea noastră despre dragoste și deopotrivă visurile și aș-
teptările legate de ceea ce ar trebui să fie căsnicia. 

Romantismul va fi întotdeauna important pentru o 
căsnicie. Dar atunci când ai copii, carieră și când anii se acu-
mulează, el poate trece de la ceva pe care îl simțim instinctual 
la un lucru pentru care trebuie să luptăm intenționat. Într-o 
căsnicie care se maturizează, romantismul se transformă. Dar 
în timp ce sentimentele sunt fluctuante, există un fel de dra-
goste care zidește o căsnicie. 

Iubirea ca pierdere 

În primul rând, dragostea este ceea ce noi pierdem. 
Când iubești pe cineva, pierzi. Nu vorbesc despre pierderea 
unei competiții. Nu, ci mai degrabă vorbesc despre acel fel 
de dragoste care pecetluiește ușa de scăpare așa încât ne 
pierdem libertatea de a ne retrage sau de a contraataca atunci 
când lucrurile devin dificile. 

În 1519, călătorind pe mare, căpitanul Hernán Cortés 
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a ajuns pe țărmurile răsăritene ale ceea ce este în vremea mo-
dernă regiunea Veracruz din Mexic. La sosire, Cortés a dat 
un ordin care i-a uimit pe cei din echipa lui: „Ardeți vapoa-
rele!” Aceasta era o formă neobișnuită de motivare. Totuși, 
un lucru era limpede: acești oameni își pierduseră posibilita-
tea de a mai scăpa. Nimeni nu avea să se întoarcă în Europa. 
Dragostea arde vapoarele. Deoarece dedicarea și credincioșia 
stau în centrul dragostei, căsnicia înseamnă că pierdem toate 
ușile de scăpare și toate planurile de rezervă. Dragostea față 
de celălalt nu este înrădăcinată în felul în care te simți tratat. 
Dragostea nu începe cu dreptate și corectitudine, sau cu cine 
anume ocupă primul loc.  

Dragostea este ancorată în jurămintele pe care ni le fa-
cem, în promisiunile pe care le formulăm și, în ultimă in-
stanță, în realitatea a cine este Isus pentru noi. „Noi Îl iubim 
pentru că El ne-a iubit întâi” (1 Ioan 4:19). 

Gândește-te că pierderea, prin moartea pe cruce, a fost 
felul în care Dumnezeu Și-a manifestat inima plină de dra-
goste față de noi (Ioan 15:13). Și pierderea, prin moartea zil-
nică față de sine, ilustrează dragostea noastră unul față de ce-
lălalt (Luca 9:23). Elisabeth Elliot a vorbit în felul următor 
despre acest lucru: 

Căsnicia înseamnă moartea față de individualism, 
față de independență, față de căminul și familia 
copilăriei, moartea față de deciziile unilaterale și 
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față de ideea că există un singur fel de a face lucru-
rile, moartea față de eu. Când aceste mici morți 
sunt acceptate bucuros și din toată inima, viața 
cea nouă – strălucirea iubirii jertfitoare care con-
duce la unire perfectă – este inevitabilă.2 

Nu cred că pot număra situațiile în care am stat alături 
de bărbați care presupuneau într-un fel că, în căsniciile lor, 
acestea n-ar trebui să le aranjeze prioritățile. Nu vorbesc aici 
despre cei proaspăt căsătoriți. Acești bărbați căsătoriți erau 
nepregătiți să se piardă pe ei înșiși în numele descoperirii unei 
vieți care câștigă respectul, încrederea, loialitatea, sacrificiul 
și sexualitatea unei femei. Ei n-au ajuns niciodată să înțeleagă 
că o căsnicie bună se obține greu pentru că ea necesită sacri-
ficiu. Sigur că mă pot vedea pe mine însumi în această gân-
dire centrată pe sine. Este greu să mă pierd pe mine însumi. 
Pot să fiu lipsit de atenție pentru că nu vreau să îmi pierd li-
bertatea. Este natural să mă gândesc mai înainte de toate la 
mine însumi. Îmi place felul meu de a face lucrurile. Inima 
mea este ca un cal sălbatic care refuză să piardă, care refuză să 
fie îmblânzit. Preferințele mele determină prea repede ceea 
ce ar trebui să facem înainte să îi aud inima lui Kimm sau să 
îi ascult dorințele. Egoismul meu a fost uneori atât de pro-
nunțat, încât a fost nevoie de prieteni care să mă corecteze. 
Și asta este ceea ce face dragostea care se maturizează. 

 
2 Elisabeth Elliot, The Path of Loneliness: Finding Your Way through the Wilderness to 
God, reprint ed. (Grand Rapids: Revell, 2007), p. 71. 
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Acest fel de iubire este unul greu. Poate că mă poți în-
țelege. Dragostea schimbă preferințele, prerogativele și privi-
legiile. Ea elimină acea existență care refuză să se supună în 
fața vulnerabilității. „Dragostea necesită vulnerabilitate”, 
observa cândva C. S. Lewis: 

În lipsa acestei vulnerabilități, inimile noastre se 
împietresc tot mai mult. Apucă-te să iubești orice 
lucru, și vei vedea cum inima ta va fi istovită și pro-
babil zdrobită. Dacă vrei să te asiguri că îți păstrezi 
inima intactă, trebuie să nu i-o dai nimănui, nici 
măcar unui animal. Împăturește-o cu atenție în 
hobby-urile și micile tale luxuri, evită orice fel de 
implicare sentimentală, încui-o bine în cutiuța 
sau cosciugul egoismului tău. Dar în acea cutie – 
sigură, întunecată, fără mișcare și fără aer – ea se 
va schimba. Ea nu va fi zdrobită, dar va deveni im-
posibil de zdrobit, impenetrabilă și de nerăscum-
părat.3 

Lumea ne spune să ne găsim pe noi înșine, ne spune 
că, pentru a gusta din sosul secret al fericirii, trebuie să ne iu-
bim pe noi înșine. Isus are o abordare diferită: „oricine va voi 
să-și scape viața, o va pierde; dar oricine își va pierde viața 
pentru Mine, o va mântui” (Luca 9:24). Dragostea pentru 
Dumnezeu înseamnă să abandonăm un fel de a trăi (Gal. 
5:16-21) pentru a primi o răsplată mai mare (Matei 6:33; 

 
3 Citat în Joe Rigney, Lewis on the Christian Life: Becoming Truly Human in the Presence 
of God (Wheaton: Crossway, 2018), p. 232. 
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Luca 6:35). Dacă vrem să avem sufletele mântuite, trebuie să 
ne pierdem viețile. 

Dragostea ca un câștig 

Acest adevăr ne conduce la cealaltă parte a ecuației. 
Chiar dacă dragostea înseamnă să pierzi, ea înseamnă și să câș-
tigi. Pe cei care se dedică unul altuia în căsnicie îi așteaptă bu-
curii și binecuvântări minunate, glorioase, uimitoare și sur-
prinzătoare. Dumnezeu ne dă căsnicia spre bucuria noastră. 
Când descriu felul în care trebuie să ne pierdem pe noi înșine 
în căsnicie, nu mă gândesc la o formă de ascetism. În căsnicie, 
noi acceptăm pierderea datorită a ceea ce câștigăm. Dar ce 
anume câștigăm? Gândește-te la următoarele exemple: 

• Câștigăm un angajament centrat pe promisiune. 
Rashid și Sophie erau căsătoriți de 28 de ani. Evi-
dent, existaseră ani mai grei, perioade când viața ocu-
pată, un copil nestăpânit, depresia și comunicarea 
slabă reduseseră la tăcere sentimentele de dragoste. 
Dar chestiunea angajamentului lor fundamental n-a 
fost niciodată pusă sub semnul întrebării. În după-
amiaza când și-au spus unul altuia „Da”, Rashid și 
Sophie au făcut jurăminte, un set de afirmații într-un 
moment care promitea o dragoste viitoare. Ei și-au re-
citat jurămintele înaintea familiei, a prietenilor și a ofi-
țerului de stare civilă. Când au sosit momentele difi-
cile, când sentimentele de dragoste deveniseră greu 
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accesibile, ei au rămas înrădăcinați în temelia acelor 
promisiuni pe care și le-au făcut unul altuia. Ei au ră-
mas împreună mulți ani după aceea, bucurându-se 
de rodul dulce al angajamentelor păstrate. Anii lor de 
dragoste credincioasă au creat un fel de prietenie și 
recunoștință reciprocă, lucruri pe care nu le visaseră 
vreodată posibile. 

• Câștigăm în evlavie. Ca bărbat necăsătorit, Vijay 
credea că este matur spiritual. Cu toate nopțile de ve-
ghere în rugăciune, cu multele studii biblice și pro-
iectele de slujire de la fiecare sfârșit de săptămână, si-
gur că îngerii din ceruri îl aplaudau ca pe un exemplu 
deosebit de creștinism. Apoi Vijay s-a căsătorit. Tra-
iul cu soția lui a scos la iveală gunoiul din inima lui, 
gunoi pe care nu își imaginase niciodată că ar exista 
acolo. Lui Vijay îi plăcea să controleze lucrurile, dar 
s-a căsătorit cu o soție cu un spirit liber. Lui îi plăcea 
ordinea, dar ea nu era foarte organizată. Vijay și-a pe-
trecut trei ani încercând să o schimbe, conștienti-
zând însă că îndemnurile lui hotărâte nu erau foarte 
iubitoare. După ce a cerut sfatul păstorilor, Vijay a 
început să își dea seama că încerca să își modeleze soția 
după chipul lui. S-a pocăit de aroganța lui și a primit 
harul să facă unele schimbări importante. Viața lui a 
devenit mai concentrată pe dragoste și pe a-și sluji so-
ția mai mult și mai bine decât pe sine. Abilitatea lui 
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de a fi blând și de a manifesta compasiune a crescut 
în timp ce el a căutat să înțeleagă felul ei de a gândi și 
să o slujească în domeniile în care ea era mai slabă. 
Vijay a crescut și în deosebirea mai clară a propriilor 
ispite și slăbiciuni pe măsură ce perspectiva soției lui 
a căpătat un rol proporțional în căsnicie. Iubindu-și 
soția mai bine, el a crescut în evlavie. 

• Câștigăm fiind cunoscuți. Deși Lulu fusese absti-
nentă vreme de șapte ani, trecutul ei o bântuia cu o 
minciună veninoasă: După ce ai făcut în trecut, ni-
meni nu te va iubi. Când l-a întâlnit pe Ken, Lulu i-
a împărtășit parte din povestea vieții ei – în mare 
parte bucăți din viața ei – ca o sondă care să măsoare 
răspunsul lui. Ken nu a fost dezamăgit. El a înțeles că 
noi toți avem o poveste a vieții zdrobite din care 
Dumnezeu ne-a mântuit. Chiar și după nunta lor, 
Lulu avea să îi împărtășească ocazional alte lucruri 
din trecutul ei, temându-se ca nu cumva fiecare din-
tre ele să fie ultimul pai din căsnicia ei. Ken le-a ac-
ceptat pe toate. În fapt, au existat momente când el 
a plâns auzind-o vorbind despre păcatele și suferința 
ei. După 11 ani de la căsătoria lor, Lulu a conștienti-
zat ceva. Ken o cunoștea, cu toate minusurile ei, și to-
tuși a continuat să o iubească! Acest lucru a început 
să deschidă noi uși către înțelegerea dragostei lui 
Dumnezeu – o iubire veșnică, solidă, care ne-a căutat 
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chiar pe când noi eram vrăjmașii Lui (Rom. 5:10). 
Lulu era cunoscută complet și acceptată complet de 
soțul ei, în ciuda rușinii pe care ea o simțea. Soțul ei 
înțelesese Evanghelia. El trăia conștient de tot ceea ce 
i se iertase lui, și era hotărât să îi dea soției sale îndu-
rarea uluitoare pe care el însuși o primise (Luca 6:35-
38). 

• Câștigăm în rezistență. Când a sunat telefonul, se 
aflau în al 17-lea an al căsniciei. Alex anticipase agitat 
acest moment. „Este cancer”, a spus doctorul, „și e 
de rău”. Cindy l-a luat de mână, strângându-l pe 
când culoarea i se scurgea de pe față. „Va trebui să 
începem tratamentul imediat”. Și așa au făcut. 
Cindy și-a slujit cu eroism soțul în suferință, iar Alex 
a refuzat să se retragă într-o tăcere stoică. Ei au trăit 
împreună temerile, s-au rugat constant, au plâns și 
au suferit tratamentele alături. După doi ani, Alex a 
fost vindecat de cancer. Și-au luat apoi o vacanță 
pentru a marca momentul. Îndurarea împreună a 
acestei încercări i-a adus chiar mai aproape. 

Și există mult mai multe lucruri pe care le câștigăm! 
Tovărășia, prietenia testată, bucuria sexuală – acestea sunt 
doar câteva dintre lucrurile pe care le câștigăm și care însoțesc 
adesea dragostea devotată. Iar ele ilustrează un adevăr pro-
fund, îngropat ca un diamant strălucitor în miezul sacrificiu-
lui făcut în spiritul Evangheliei: „Pentru că oricine va vrea să-
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și scape viața, o va pierde; dar oricine își va pierde viața pen-
tru Mine, o va câștiga” (Matei 16:25). 

VISUL #2: VOM RĂMÂNE MEREU PRIETENI 

Am menționat mai devreme prietenia ca unul dintre 
câștigurile căsniciei. Cum ar putea fi aceasta un vis dezamă-
gitor? Iată cum. Există condiții ce trebuie satisfăcute pentru 
a zidi o căsnicie pe temelia prieteniei care a început în peri-
oada curtării. Dacă ignorăm aceste condiții, suntem ca o bu-
cată de fier care a fost turnată, dar nefolosită vreodată; ne în-
cingem ușor, dar problemele noastre... ei bine, ele n-au fost 
niciodată bătute cu ciocanul vieții. 

Prietenia durabilă 

Care sunt condițiile ce trebuie satisfăcute pentru ca 
prietenia maritală să fie durabilă? 

În primul rând, Isus trebuie să fie Prietenul nostru. El 
însuși a spus: „Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu 
știe ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni” (Ioan 
15:15).  

Isus ne numește prietenii Lui pentru că știm ce face 
Stăpânul. Dumnezeu, care este Stăpânul, ne cheamă la o păr-
tășie cu El în dragoste. El vrea ca noi să ne bucurăm de inti-
mitatea cu El și de prietenia cu Isus. „Părtășia cu Dumne-
zeu”, spune J. I. Packer, „este izvorul din care curge părtășia 
dintre creștini; iar părtășia cu Dumnezeu este țelul pentru 
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care părtășia creștină este un mijloc”.4 

Unii cititori pot vedea acest aspect legat de prietenia și 
părtășia cu Dumnezeu ca fiind incidental – ca și cum aș fi 
obligat să includ ceva spiritual așa încât să ajung la ce con-
tează cu adevărat în prietenia dintre soț și soție. 

Dar lucrurile nu stau așa. Parte din cauza pentru care vi-
sul prieteniei durabile dezamăgește ține de faptul că dorințele 
după prietenie sunt în primul rând orizontale, nu verticale. Așa 
cum scria C. S. Lewis, „prietenia, așadar, ca toate celelalte iubiri 
firești, este incapabilă să se salveze pe sine... [ea trebuie să] in-
voce protecția divină dacă speră să rămână dulce”.5 

Căsnicia este grea; există finanțe, socri, ajustări în rela-
ția sexuală, sosirea copiilor (sau faptul că nu sosesc), boala, 
slujbele pierdute, angoasele adolescenților, conflictele, îmbă-
trânirea și reacțiile noastre păcătoase. Cum i-ar fi posibil 
cuiva să navigheze prin astfel de mări perfide? Cartea Prover-
belor ne dă răspuns la întrebare: „este un prieten care ține 
mai mult la tine decât un frate” (Prov. 18:24). Evident, Prie-
tenul nostru final, care stă aproape de noi, este Isus. 

În al doilea rând, prietenia ta maritală trebuie să fie 
prioritatea ta. Niciodată n-a fost termenul „prieteni” mai ba-
nalizat ca în epoca noastră, a mediilor de socializare online. 

 
4 J.I. Packer, God’s Words: Key Bible Themes You Need to Know (Downers Grove, IL: In-
terVarsity, 1981), p. 193. 
5 C. S. Lewis, The Four Loves (New York: Harcourt, Brace and Company, 1960), p. 124. 
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Mai întâi cooptată de Facebook, prietenia este redusă acum 
la lista de contacte și cunoștințe virtuale – ei sunt fețe la fel 
de implicate în viețile noastre pe cât sunt străinii pe lângă 
care trecem pe autostradă.  

Îmi amintesc cum coboram treptele unei biserici și ob-
servam un cerc de tineri care crescuseră împreună. Dar în loc 
să schimbe vești despre viață și dragoste, sau chiar să zâm-
bească despre amintiri comune sau despre ciudățenii perso-
nale, ei erau toți alipiți de telefoanele lor. A fost cel mai ciudat 
lucru pe care l-am văzut – prieteni așezați în cerc așa cum fu-
seseră ani la rând, doar că acum nu mai comunicau deloc prin 
cuvinte. Trupurile lor erau prezente, dar comunicarea lor era 
virtuală. „Cei mai buni prieteni” într-o bravă lume nouă. 

Prietenia – aceea care se dezvoltă către unire sufletească 
– este unul dintre scopurile majore ale lui Dumnezeu pentru 
căsnicie. La prima nuntă din istorie, alipirea unuia de celălalt 
și unirea într-un singur trup erau considerate beneficii esenți-
ale ale căsniciei (Gen. 2:24). Aceste beneficii devin o realitate 
în momentul în care spui „Da”.  

Provocarea vine când cuplurile presupun că aceste bi-
necuvântări sunt instalate ca niște stejari maturi, în loc să fie 
niște puieți firavi care trebuie îngrijiți și cultivați. Una dintre 
cauzele din spatele acestei gândiri este că prietenia nu se dez-
voltă niciodată astfel încât să treacă de stadiul romantic de di-
naintea nunții. Așa cum spunea cândva Carolyn G. Heilbrun, 
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„căsnicia se bazează prea mult pe romantism și prea puțin pe 
prietenie”.6 Și sunt de acord aici. 

Iată de ce dezvoltarea prieteniei între soți este parte din 
lista momentelor definitorii. Prietenia devine un vis abando-
nat dacă nu luptăm să o protejăm. „O nădejde amânată îm-
bolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un pom de vi-
ață” (Prov. 13:12).  

Prioritizarea prieteniei înseamnă că soțul/soția este 
prima mea prioritate pământească. Și da, asta înseamnă că di-
versitatea învechită a discuțiilor față-în-față, în care a ne așeza 
alături, a ne privi unul pe altul, a ne împărtăși reciproc ce 
gândim și simțim și a ne experimenta unul pe altul nu este 
înlocuită de modalități disfuncționale de comunicare. Prio-
ritizarea prieteniei cu soțul/soția mai înseamnă și că el/ea nu 
ajunge încetul cu încetul înlocuit(ă) de alți oameni cu care 
avem în comun pasiuni sau interese de lucru, sau de care pur 
și simplu ne bucurăm că se află în jurul nostru. Este un lucru 
deosebit ca soții și soțiile să aibă astfel de oameni în viețile lor. 
Ei adaugă gust, interes și oportunități de a sluji. Dar trebuie 
să tratăm acest lucru cu atenție, amintindu-ne că „cine își 
face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui” (Prov. 
18:24). Nenorocirea vine în căsniciile care nu au o prioritate 
corectă în ce privește prieteniile. 

 
6 Citat în Julia B. Boken, Carolyn G. Heilbrun, United States Authors Series (Woodbridge, 
CT: Twayne Publishers, 1996), p. 121. 
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În al treilea rând, faceți loc pentru singurătate. Una 
dintre cele mai mari surprize ale celor căsătoriți este că singu-
rătatea – experiența care îi lovea adesea când erau necăsătoriți 
– nu este lăsată în urmă la altarul nunții. Cauzele ei pot in-
clude o mulțime de experiențe de viață. Poate că unul dintre 
voi își ia un serviciu nou, care îi cere mai mult timp. Poate că 
un părinte infirm se mută la voi, având nevoie de îngrijire 
constantă. Sau poate că adolescenții sunt pur și simplu epu-
izanți. Fiecare dintre aceste exemple demonstrează cum 
poate fi distrus visul prieteniei nesfârșite. Iar singurătatea nu 
face decât să crească dacă relația maritală este întrucâtva afec-
tată. Conflictele pe termen lung dau naștere unei înstrăinări 
între soț și soție. Iar un divorț sau moartea unuia dintre ei 
poate da naștere unei dezorientări indescriptibile în care 
unul sau, după caz, amândoi se pot simți pierduți, abando-
nați sau chiar înșelați de Dumnezeu. 

Singurătatea nu este o chestiune limitată la cei necăsă-
toriți sau la cei căsătoriți; este un lucru creștin. Noi am fost 
chemați să urmăm un Mântuitor care a fost abandonat de cei 
mai apropiați ucenici în seara dinaintea morții Sale. Chiar și 
când S-a aflat pe cruce, Hristos a fost abandonat total când a 
purtat păcatele noastre: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul 
Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Marcu 15:34). Dacă Îl ur-
măm pe Isus, Dumnezeu ne va chema uneori să purtăm o 
povară asemănătoare. Crucea nu poate fi evitată nici măcar 
în cel mai fericit mariaj: „Dacă voiește cineva să vină după 
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Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi, și să Mă 
urmeze” (Luca 9:23).  

Moise a trecut prin singurătate. Mulți dintre profeți 
au experimentat-o. David a suferit de pe urma ei. Și Pavel. 
Noi nu înțelegem complet acest lucru, dar Dumnezeu ne 
atrage uneori în pustie ca să ne învețe lecții pe care nu le pu-
tem învăța decât acolo. În vremurile când am fost exilați as-
tfel, neînțeleși și dezrădăcinați – în aceste pustietăți sterpe ale 
relațiilor, Dumnezeu face una dintre cele mai profunde lu-
crări ale Lui. Dacă treci acum prin așa ceva, nu îți acuza ime-
diat soțul/soția de crima că te face să te simți singur(ă). Sin-
gurătatea nu înseamnă că, în această perioadă, căsnicia voas-
tră ar fi în pericol. Înseamnă că Dumnezeu te iubește și exca-
vează părți din sufletul tău. Dacă simți că treci prin asta 
acum, aleargă la El. Revarsă-ți inima înaintea urechilor dra-
gostei Sale: „Privește-mă și ai milă de mine, căci sunt părăsit 
și nenorocit” (Ps. 25:16). 

Pași de făcut 

Poate că ai citit această parte și îți dai seama că, deși 
căsnicia voastră funcționează bine ca o afacere, ar putea legi-
tim să își declare falimentul. Ce ar trebui să faci? 

• În primul rând, fii încurajat. Claritatea pe care o ai 
în acest moment este indiciul că Duhul lui Dumne-
zeu lucrează în tine cu putere: „Căci harul lui Dum-
nezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a 
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fost arătat, și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și 
cu poftele lumești, și să trăim în veacul de acum cu 
cumpătare, dreptate și evlavie” (Tit 2:11-12). Dom-
nul scoate la lumină lucrurile care îți mână inima cu 
adevărat, astfel încât să te poată îndrepta către acți-
uni care vor hrăni o prietenie mai profundă cu so-
țul/soția. 

• Apoi este important să îi spui celuilalt ce vezi. Con-
versația nu trebuie să fie împachetată strâns într-un 
ambalaj în care te-ai pocăit suficient și deja vezi 
roade. Tânjirile mândriei și ale controlului ne fac 
uneori să vrem să părem spirituali și maturi chiar și 
în mărturisirile păcatelor noastre. Doar spune-i celu-
ilalt ce anume lucrează Dumnezeu în inima ta. Re-
cunoaște orice domenii în care crezi că ai eșuat, și 
vorbiți despre aspectele în care dorești să crești. Apoi 
rugați-vă. 

• În ultimul rând, cultivă o prietenie mai profundă. 
Dar fii atent că ai putea să nu te simți atras să faci 
asta. Deși poate părea că discuția avută ar fi sufici-
entă, trebuie să adaugi acțiuni la mărturisirea ta. 
Aceasta se poate simți la început ca o acțiune moartă. 
Dar cu cât cauți mai mult să te deschizi, să pui între-
bări bune, să te bucuri de anumite experiențe co-
mune, să îl surprinzi pe celălalt cu un apel telefonic, 
să îl încurajezi cu ceva specific, să plănuiești și să faci 
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o ieșire împreună, să insiști să petreceți timpul cu alți 
prieteni și să ajuți la realizarea acestui lucru, cu atât 
vei reaprinde mai mult prietenia ta cea mai prețioasă.  

Adu-ți aminte că, atunci când vine vorba de reaprin-
derea focului prieteniei, acțiunile precedă sentimentele. Ac-
ționează acum! 

VISUL #3: PUTEM TRĂI FĂRĂ REGRETE 

Rămâneți căsătoriți pentru mai mult de douăzeci de 
ani, și veți avea regrete. Noi nu suntem atotștiutori, ființe 
competente în toate lucrurile, care realizează tot ce își doresc. 
Lăsăm unele lucruri nefăcute. Ne luptăm cu epuizarea. Sta-
bilim priorități greșite. Ratăm momente importante de fa-
milie, umblând după lucruri mai puțin importante. 

Ai luat vreodată o decizie financiară greșită? Eu și 
Kimm am mutat recent toate posesiunile noastre pământești 
într-o unitate de stocare. N-am ajuns niște minimaliști, ci 
doar am luat o decizie proastă când am cumpărat o casă, iar 
acest lucru ne-a complicat foarte mult viața. De la timpul cât 
a durat achiziția (12 luni), la mutarea lucrurilor noastre, la 
încheierea actelor... ei bine, să spunem că este doar un episod 
pe care nu vreau să îl repet. Lucrurile noastre stau acum într-
o magazie care se prăjește sub soarele Floridei. Acea casă a 
fost o alegere inutilă pentru căsnicia și pentru viitorul nos-
tru. Regret acest lucru. Veți avea regrete câtă vreme aveți su-
flare în voi. 
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Cineva mi-a povestit odată despre un eveniment de fa-
milie pe care îl plănuia, pe care l-a denumit „Fără Regrete”. 
Mie acest nume îmi sugera că evenimentul era organizat de 
un naiv proaspăt căsătorit. La urma urmei, cuplul care nu are 
regrete are nevoie să gândească un pic mai profund. Dacă nu 
rezultă nimic din acel exercițiu, este suficient să îi întrebi pe 
copii. Regretele orbitează în jurul cuplurilor căsătorite la fel 
cum paparazzi se cuibăresc în jurul familiei regale britanice. 

Dar noi ne întâlnim cu Evanghelia în potopul acelui 
loc plin de greșeli. Isus alege oameni cu regrete ca vase care să 
ilustreze gloria Lui. Petru s-a lepădat de trei ori de Hristos și 
a fugit în momentul celei mai mari nevoi a Mântuitorului. 
Este dificil să ne imaginăm că, chiar și după ce a fost iertat și 
chemat (Ioan 21:15-19), Petru n-ar fi regretat niciodată 
aceste lucruri. Dacă vrem să ne însușim bine Evanghelia, tre-
buie să ne vedem pe noi înșine în eșecul lui Petru. Oamenii 
care nu fac nicio greșeală, nu au nevoie de vestea bună. Isus 
spune: „Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bol-
navi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, 
ci pe cei păcătoși” (Marcu 2:17). 

Astfel, trebuie să ne asumăm propriile regrete. Dar 
este necesar și să vedem că Hristos ne oferă ceva mult mai 
bun decât doar să scăpăm de regret. Prin Cruce, El ne rea-
mintește că poticnirile noastre nu sunt niciodată suficient 
de mari ca să întrerupă planul Lui pentru viețile noastre. 
Există speranță dincolo de regret pentru Petru și pentru noi 
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toți. Deoarece Substitutul nostru glorios a murit și a înviat, 
expresia „fără regrete” este rescrisă înlocuind-o cu „nimic ți-
nut minte”. Vezi cum acest adevăr schimbă felul cum gân-
dim căsnicia? Noi putem trăi și putem avansa cu nădejde chiar 
în mijlocul visurilor neîmplinite – nu pentru că vom reuși în 
final, ci pentru că mergem după un Mântuitor care a împlinit 
totul. Doar din acel leagăn al siguranței putem să acceptăm 
singurătatea și regretele în viețile noastre. Și din acea poziție a 
umilinței, ne putem ridica ochii către Acela care promite să ia 
ceea ce noi percepem a fi pierderi și dureri, și să le transforme 
în ceva frumos, așa cum spunea psalmistul: 

Mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat 
sacul de jale, și m-ai încins cu bucurie, pentru ca 
inima mea să-Ți cânte, și să nu stea mută. 
Doamne, Dumnezeule, eu pururea Te voi lăuda! 
(Ps. 30:11-12) 

LECȚIA GORILEI 

Am descoperit împreună că oamenii văd adesea căsni-
cia nu ca pe un mijloc de creștere personală sau în cuplu, ci 
ca pe un drept care li s-ar cuveni în umblarea lor după împli-
nire personală. Ca un mijloc pentru a deveni fericiți și satis-
făcuți. Dar aceasta este împlinirea unui vis neînrădăcinat în 
realitate. Astfel de visători refuză să recunoască un adevăr 
fundamental: noi nu cunoaștem niciodată pe deplin persoana 
cu care ne căsătorim. Și dacă știm cine este el/ea acum, nu 
putem cunoaște cele cinci sau șase persoane diferite care va 
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deveni de-a lungul următorilor cincizeci de ani de viață. 

În clipa când te căsătorești, începe o nouă civilizație. 
Ca rezultat al unirii voastre, veți începe să vă schimbați în fe-
luri profunde. Avem anumite nădejdi despre traiectoria an-
ticipată, dar este imposibil să știm ce se va petrece cu noi. 
Descoperirea acestei realități neașteptate declanșează mo-
mentul definitoriu în fiecare căsnicie. Ce facem când desco-
perim lucruri pe care nu le-am anticipat? Cum vom reacți-
ona când au loc schimbări profunde în persoana de care 
acum ne simțim alipiți? Ce spune răspunsul nostru despre 
visurile noastre reale pentru căsnicie? Doar o dedicare de a-L 
căuta credincios pe Dumnezeu și unul pe altul ne va suda 
pentru o viață de dragoste și prietenie. 

Îți aduci aminte de Gorila Invizibilă? Îi mulțumesc lui 
Dumnezeu pentru acel studiu de la Harvard. El ne arată că 
ceea ce vedem este modelat de ceea ce ne așteptăm să vedem. 
Visurile noastre despre căsnicie și cum ar trebui să fie ea ar 
trebui să aibă o influență puternică asupra noastră. Scoaterea 
la lumină a câtorva dintre acele așteptări vă va ajuta să vedeți 
imaginea mai largă a planului lui Dumnezeu. 

Adevărul este că visurile noastre pot părea că Îl limi-
tează pe Dumnezeu, dar El lucrează împlinind mai mult de-
cât putem noi vedea. 
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Momentul definitoriu nr. 8:                                                     
Când visurile dezamăgesc 

 

Fiecare dintre noi se căsătorește cu un vis. Așteptările noastre sunt 
modelate profund de ceea ce anticipăm că vom vedea. Când un 
vis ne dezamăgește, el poate să ne tulbure sufletul și să ne dezo-
rienteze căsnicia. 

 Momentul Răspunsul nostru 

Decizia de a că-
uta adevărul 

Mă voi concentra doar 
pe împlinirea visurilor 
mele pentru această 
căsnicie? 

Sau Îl voi vedea pe Dumne-
zeu lucrând în vremuri și lo-
curi neașteptate când visurile 
mele par neîmplinite? 

Prețul cerut Voi refuza să las ca rela-
ția de căsnicie să îmi or-
doneze prioritățile, liber-
tatea și gândirea cen-
trată pe mine însumi? 

Sau voi accepta acel fel de 
dragoste care își ajustează 
preferințele, prerogativele și 
privilegiile? 

Oportunitatea de 
a-L înălța pe 
Dumnezeu 

Voi considera visurile 
căsniciei ca drepturi ale 
mele în umblarea după 
împlinire personală? 

Sau voi privi la momentele 
când visurile rămân neîmpli-
nite ca oportunități pentru 
creștere personală și în cu-
plu? 

Felul în care su-
fletul crește 

Voi visa la dragoste doar 
ca un sentiment intens 
de afecțiune romantică? 

Sau voi lăsa ca relația de căs-
nicie să fie definită de dragos-
tea centrată în promisiune, 
care conduce la evlavie, vul-
nerabilitate și rezistență? 

Felul în care 
aceasta stabi-
lește destinația 
noastră 

După ce am neglijat pri-
etenia pe care o am cu 
soțul/soția, concen-
trându-mă doar pe ceea 
ce este funcțional și ur-
gent, voi renunța să o 
hrănesc și mă voi com-
plăcea în singurătate sau 
în sentimentul că am 
fost îndepărtat de celă-
lalt sau furat? 

Sau mă voi îndrepta către ce-
lălalt – deschizându-mă, pu-
nând întrebări bune, plănuind 
experiențe împreună și încu-
rajându-l pe celălalt cu slujire 
și surprize – cu țelul reaprin-
derii prieteniei noastre? 
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CAPITOLUL 10 

........ 

MOMENTUL DEFINITORIU NR. 9:  
CÂND COPIII PLEACĂ 

 

Tammy a plecat la facultate. 

Joe și-a luat o slujbă într-un alt oraș. 

Christa s-a înrolat în armată, așa că s-a mutat în ca-
zarmă. 

Sean s-a mutat într-un alt stat ca să fie mai aproape de 
prietenii lui. 

Kim s-a înscris la o școală vocațională... la 400 de mile 
depărtare. 

Casa a rămas goală. Camerele păreau pustii. Scaunele 
erau goale la masă. Și totul s-a petrecut atât de repede. Frene-
zia adolescenților din casă s-a sfârșit abrupt, ca frânarea unui 
carusel într-un parc de distracții. În clipa asta te ții cu mâinile 
strânse de parcă ai vrea să îți salvezi viața, iar în clipa urmă-
toare trenulețul se oprește. 

Copiii au plecat, și ai rămas parcă părăsit cu această 
masă ireală și bizară de emoții, încercând să îți dai seama de 
ce au dispărut toți. Cine ești când nu mai este nevoie de tine 
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ca de un sfătuitor, șofer, bancher, bucătar sau șerif? 

Sweet Honey in the Rock, o trupă afro-americană de 
acapella, a interpretat o poezie de Khalil Gibran, intitulată 
„On Children” [Despre copii]. Dacă ți-ai văzut vreodată co-
pilul spunând „Da” și l-ai sărutat de rămas bun, cuvintele 
acestui cântec sună ca un clopot vechi în sufletul tău:1 

Copiii tăi nu sunt ai tăi. 
Ei sunt fii și fiice ai Vieții, tânjind după sine.  
Ei vin prin tine, dar nu pentru tine,  
Și deși sunt cu tine, nu sunt ai tăi. 

Cântecul continuă descriind felul cum le dăm copiilor 
noștri afecțiune, adăpost și călăuzire, dar nu putem controla ce 
anume își însușesc, „căci au propriile gânduri”. Noi îi iubim pe 
copiii noștri, dar nu le putem determina viitorul. 

CÂND COPIII SE CĂSĂTORESC 

Este suficient să negociezi plecarea unui copil de acasă. 
Dar când copiii noștri se căsătoresc, există aspecte dinamice 
unice care scot la lumină unele visuri adânc înrădăcinate în 
noi.  

Noi știm că alipirea ajunge cândva la momentul pără-
sirii (Gen. 2:24), dar cine poate ști ce înseamnă cu adevărat 
părăsirea până în clipa când o experimentăm pe pielea noas-
tră? Poate că înseamnă doar plecarea din casă sau din vecină-
tate. Orice ar însemna, sigur nu că am fi la distanță prea mare 

 
1 Sweet Honey in the Rock, “On Children,” Breaths, track 12 (Flying Fish, 1988), CD. 
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unii de alții ca să ne putem bucura de o masă împreună într-
o duminică după amiază, nu-i așa? 

Cheryl o suna în fiecare săptămână pe fiica ei ca să vadă 
dacă puteau să ia prânzul împreună duminica. Drumul de 90 
de minute facilita vizitele reciproce sau pur și simplu întâlnirea 
undeva la mijlocul distanței. Dar apelurile telefonice constante 
au început să fie percepute ca și cum Cheryl voia mai mult de-
cât doar să petreacă timp cu cei proaspăt căsătoriți. Ea își iubea 
fiica și pe proaspătul ginere, dar era întristată de pierderea unui 
întreg stil de viață. Este greu să lași lucrurile din mâini. 

În cazul în care căsnicia copilului tău nu este percepută 
asemenea unui fel de aranjament irevocabil, ai ieșit din reali-
tate. Căsătoria rearanjează rețeaua de relații, iar unul dintre as-
pectele în care resimțim cel mai bine acest lucru este căsătoria 
copiilor noștri. Atunci când îi spui bun venit unui proaspăt 
ginere sau unei nurori, asta înseamnă că îi dai acelei persoane 
un scaun pe primul rând al bucuriilor familiei tale, dar și al 
disfuncțiunilor ei. Soțul sau soția copilului tău ar putea să aibă 
valori, rutine și ritmuri care reflectă același ethos cu care ți-ai 
crescut copilul. Dar se poate să fie diferit. Când persoane noi, 
de acest fel, apar în familia ta, poți percepe acest element de 
noutate ca pe un fel de experiență multiculturală. 

Fiecare familie este un fel de civilizație proprie, care 
cuprinde cultura proprie, dialectul propriu și artefactele 
prețuite. Prima prezență a celui proaspăt căsătorit poate să 
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fie percepută mai puțin o venire acasă și mai mult asemenea 
primilor pelerini care discutau planurile pentru Ziua Recu-
noștinței împreună cu noile lor cunoștințe de pe pământul 
american. Ei se simt ciudat, ca un străin într-o țară străină, 
vorbind o limbă străină. Iar când te uiți la ei, nu poți decât să 
fii de acord. Ți se pare ciudat, pentru că este ciudat. Isus a 
spus: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se 
va lipi de nevastă-sa, și cei doi vor fi un singur trup” (Matei 
19:5). Dumnezeu a conceput căsătoria pentru a crea noi fa-
milii. Iar când fiul sau fiica ta începe o nouă familie, asta în-
seamnă că a plecat din familia ta. 

Când suntem cupluri tinere, de regulă noi ne gândim 
la aceste aspecte în termenii geografiei: „Mă mut din casa pă-
rinților mei ca să fiu cu noua mea soție”. Dar când copiii 
voștri se căsătoresc, descoperiți și că proaspăta lor căsnicie vă 
schimbă autoritatea și responsabilitatea. Se face o schimbare 
seismică în ce privește rolul vostru. Nu încetați să fiți mama 
și tata, dar nu vă mai puteți aștepta să fiți onorați și ascultați 
în același fel ca atunci când copiii voștri erau mici. Felul în 
care timpul este folosit, frecvența momentelor petrecute îm-
preună, locul unde sunt petrecute sărbătorile, așteptările 
voastre de a vă vedea nepoții, felul în care opiniile și sfaturile 
sunt împărtășite – toate aceste binecuvântări glorioase tre-
buie să se mute din tărâmul autorității și așteptării în cel al 
influenței și colaborării. 

Să lași un fiu sau o fiică să plece de acasă este un test 
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foarte important. El scoate la iveală câtă încredere avem în 
suveranitatea lui Dumnezeu în viețile copiilor noștri. El re-
velează unde este înrădăcinată siguranța noastră emoțională, 
și, în plus, dezvăluie copleșitor ceea ce înțelegem cu adevărat 
despre conducere. 

ANTICIPÂND FELUL CUM AUTORITATEA SE SCHIMBĂ 

Când copiii sunt mici, noi, părinții, trebuie să stabilim 
că noi deținem autoritatea în familie. Pruncii învață „ascul-
tarea atentă”. Asculți imediat pentru că părinții tăi te iubesc 
și te protejează. Copiii trebuie să vină atunci când sunt che-
mați, pentru că mama și tata știu ce este cel mai bine pentru 
ei. Noi suntem mai mari. Avem mai multă experiență de vi-
ață. Suntem mai conștienți de pericolele potențiale, așa că 
este normal să fim cei care au autoritate. Iar adevărul este că 
stabilirea autorității când copiii sunt mici nu este un lucru 
atât de greu de făcut. Asta nu înseamnă să respingem ideea 
că am putea avea copii încăpățânați sau că am putea trece 
prin momente mai puțin plăcute. Dar ne este mult mai ușor 
să conducem pe cineva care poate fi influențat cu amenința-
rea că nu-și primește bolul cu cereale. De asemenea, ești pur 
și simplu mai mare și mai înțelept decât copilașii tăi, așa că 
este ușor să le spui ce să facă. Ce alternativă ar avea? Chiar 
dacă ar urla ceasuri întregi, în final vor renunța de oboseală. 

Cu toate acestea, pe măsură ce copiii cresc, începem în 
mod natural să pierdem întrucâtva din acel tip de autoritate. 
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Fiul poate să ajungă mai înalt și mai puternic decât mama. O 
fiică poate ajunge suficient de înțeleaptă încât să îl întreacă 
pe tatăl ei. Copiii ajunși la o vârstă mai înaintată plâng mai 
rar, dar capătă tact. Ei învață să negocieze, să se joace de-a 
mama și tata unul cu celălalt, și chiar să ia cheile mașinii și să 
plece fără să te informeze. Indiferent că ne place sau nu, tre-
buie să le permitem copiilor să își ia propriile decizii, pe mă-
sură ce avansează în vârstă. Iată care este adevărul: Dumne-
zeu a conceput slujba părinților – de fapt, ca toate formele 
de conducere – așa încât, în timp, să îi lăsăm pe copiii noștri 
să meargă pe propria cale. 

Dacă nu acceptăm acest adevăr, vom deveni porunci-
tori și mânioși. În fapt, un părinte lipsit de disponibilitatea 
de a renunța la autoritatea lui asupra copiilor săi îmi reamin-
tește de împăratul Nebucadnețar. 

În Daniel 2, împăratul Nebucadnețar are un coșmar. 
Dar acest vis, special și tulburător în aspectele lui particulare, 
este un ecou criptic al adevărului. După ce s-a trezit, tulbu-
ratul Nebucadnețar adună o mulțime de sfătuitori în căuta-
rea interpretării visului. Nimic neobișnuit aici. Dacă ai fi fost 
un împărat care a avut un coșmar înfricoșător de real, obți-
nerea unui ajutor în interpretarea lui ar fi fost un act de bună 
guvernare. Dar Nebucadnețar are o așteptare absurdă. El de-
cretează că acela care îl ajută trebuie să îi spună nu doar in-
terpretarea visului, ci și visul în sine. În lumea interpretării 
viselor, cerința lui părea ceva cu totul nou. „Mi-a scăpat din 
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minte lucrul acela”, insistă Nebucadnețar. „Dacă nu-mi veți 
face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți, și ca-
sele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării” 
(Dan. 2:5). Dacă nu face pasul înainte o persoană având asu-
pra ei o cunoștință profetică, Nebucadnețar își va extermina 
întregul cabinet! 

Oprește-te la acest cadru pentru o secundă. De ce să fie 
Nebucadnețar atât de supărat? El este pe punctul de a-i 
plesni un vas de sânge pentru că nimeni nu știe detaliile spe-
cifice ale coșmarului lui. El vrea un cititor de vise care, zic eu, 
ar trebui să poată citi gândurile și să lucreze pe tura de 
noapte. Ce anume i-ar putea salva pe sfătuitorii lui? 

Cu doar câteva ore înainte de măcel, Dumnezeu îl fo-
losește pe Daniel ca să îi dea lui Nebucadnețar ceea ce ceruse. 
Dar harul Lui mântuitor n-ar trebui să încețoșeze motivațiile 
din spatele decretului regal. Când o persoană este înzestrată 
cu autoritate – fie la locul de muncă, în biserică sau acasă – 
inima începe un război cu așteptările. Cu cât pierde mai 
mult, cu atât cererile ei devin mai mari. 

Toată această schemă funcționează în felul următor. 
Odată cu poziția de autoritate vin anumite privilegii și pre-
rogative. Bebelușul învață să asculte imediat. La scurt timp, 
el învață să îți smulgă telecomanda. Copiii sunt chiar foarte 
buni la așa ceva. Chiar se bucură de asta! Nu există nimic ine-
rent greșit în acest lucru, până ce tata învață să se aștepte la 
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ascultare necondiționată din partea copilului lui. La început, 
noi apreciem lucrurile bune pe care copiii noștri le fac. Dar 
când ajungem să ne simțim ca și cum merităm un anumit 
răspuns, când îi cerem bebelușului să ne dea telecomanda, iar 
el răspunde „Nu”, se naște în noi o ispită momentană de a fi 
revoltați. De ce să fim atât de mânioși? Pentru că la mijloc 
este mai mult decât o simplă dorință de a corecta răzvrătirea 
preșcolarului nostru. 

Ai văzut? O transformare aparent subtilă, dar cu totul 
radicală a avut loc. Am înghițit importanța pe care credem că 
o avem, așa că binecuvântările noastre devin drepturile noas-
tre. Acum ne imaginăm că merităm ceea ce copiii ne dau. Iar 
identitatea noastră, care ar trebui să fie ancorată în afara rolu-
lui nostru parental, adică în ceea ce Hristos a făcut, este legată 
de poziția noastră ca tată sau ca mamă. Întrucât suntem cei ce 
au acest rol, începem să cerem și anumite beneficii. 

În înțelegerea dinamicii în timp a rolului părinților de 
lideri, este clar că părinții pământești exersează un fel de au-
toritate în scădere în viețile copiilor lor. Pe măsura maturiză-
rii copiilor și a evoluției relațiilor, responsabilitatea părinților 
față de copii se schimbă, iar aria de aplicare zilnică a puterii 
părinților se reduce. Cu alte cuvinte, autoritatea lor nu este 
un dar nealterabil de la Dumnezeu, ci un rol care se schimbă 
și care trebuie să se adapteze nevoilor și nivelului maturității 
copiilor noștri. Această diminuare a responsabilității paren-
tale este în general proporțională gradului de maturitate al 
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copilului. În fapt, autoritatea părintească experimentează 
schimbări permanente în anumite momente cheie: părăsirea 
căminului, căsnicia și nașterea nepoților. Este un lucru cert 
că vom păstra întotdeauna privilegiul și onoarea de a fi mame 
și tați (Exod 20:12), dar autoritatea și responsabilitatea di-
rectă trec odată cu trecerea timpului. 

C. S. Lewis a prevăzut acest rol schimbător: 

Dar țelul potrivit al darului este să îl punem pe be-
neficiar într-o stare în care nu mai are nevoie de 
darul nostru. Noi ne hrănim copiii așa încât, în 
curând, să poată fi în stare să se hrănească singuri. 
Îi învățăm pentru ca, mai devreme sau mai târziu, 
să nu mai aibă nevoie de învățătura noastră. As-
tfel, pe umerii acestui dar – dragostea – este pusă 
o sarcină grea. Ea trebuie să lucreze având în ve-
dere propria abdicare. Noi trebuie să țintim către 
a ne aduce pe noi înșine într-o stare superfluă. 
Momentul în care putem spune „ei nu mai au ne-
voie de mine” ar trebui să fie răsplata noastră.2 

Acolo unde formele de responsabilitate și autoritate 
din perioada preadolescentă sunt exercitate asupra copiilor 
ajunși la vârstă adultă, rezultatele sunt în general dezastruoase. 
Dar părinții înțelepți dintr-o familie sănătoasă recunosc că 
maturitatea copilului le-a alterat rolul și a schimbat natura 
relației dintre ei și copil. Spunând acest lucru, trebuie să fiu 

 
2 C. S. Lewis, The Four Loves (New York: Harcourt, Brace and Company, 1960), p. 76. 
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onest și să recunosc că adaptarea la aceste schimbări consti-
tuie o luptă pentru noi toți. Chiar și în cele mai sănătoase 
structuri de familie, există două capcane în care avem ten-
dința să cădem când avem copii adulți. 

Capcana #1: Părinții poruncitori 

Este un lucru rar ca un cuplu tânăr să își înceapă o fa-
milie nouă cu o smerenie matură. Eu n-am început așa, și 
probabil că nici tu. Este dificil mai ales când ne întâlnim pen-
tru prima dată cu familia celuilalt. Aflăm despre unchiul 
Ned, al cărui șarm special este că rămâne neschimbat în func-
țiunile familiei. Poate exista chiar o istorie de dependențe și 
relații deteriorate pe care n-ai anticipat-o. Când un tânăr sau 
o tânără descoperă sufletele „dragi” de partea cealaltă a fami-
liei, poate să se nască ispita de a judeca – sau de a încerca să-l 
convingă pe celălalt de superioritatea obiceiurilor din pro-
pria familie. 

Dacă ne maturizăm, învățăm în timp că discuțiile din-
tre soț și soție despre orice slăbiciune pe care o experimentăm 
în familiile noastre lărgite au nevoie de har și dragoste. Învă-
țăm de asemenea să intrăm în interacțiunile din familii cu aș-
teptări mici și cu smerenie. Învățăm să celebrăm binele, să 
discernem răul și să evităm reacțiile excesive. La urma urmei, 
Biblia ne spune: „Dați-le tuturor ce sunteți datori să le dați… 
cui îi datorați frica, dați-i frica; cui îi datorați cinstea, dați-i 
cinstea” (Rom. 13:7); și aproape de vârful listei persoanelor 
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pe care Dumnezeu ne cere să le onorăm sunt mama și tata 
(Deut. 5:16). 

Dar ce se întâmplă când lucrurile se schimbă? Ce se 
petrece când îl lași pe copilul tău să se dedice căsniciei lui? Ce 
se petrece când fiul sau fiica, pe care i-ai învățat ani la rând să 
onoreze tradițiile de familie, dintr-o dată aduce un intrus în 
casă, unul care se luptă să accepte obiceiurile voastre? Poți să 
fii răbdător și blând cu acest nou atotștiutor? Sau ești ispitit 
să devii mânios și să ceri respect? 

Nebucadnețar ajunsese mare, iar așteptările lui se um-
flaseră și deveniseră drepturi. Importanța lui de sine dădea 
naștere unor cerințe iraționale, pentru că se vedea vrednic de 
respect total. În viața împăratului Nebucadnețar, el nu voia 
un ajutor mai bun, ci unul perfect. O reclamă bună referi-
toare la situația lui ar fi sunat astfel: 

Doar cei cu abilități dumnezeiești pot să aplice! Îm-
păratul merită asta. Visele lui o cer. Vai de bietul 
sfătuitor care are o zi rea. Puține lucruri îl deran-
jează pe împărat mai mult decât să aibă în jurul lui 
oameni care nu îi cunosc visele nerostite. Cei inca-
pabili să împlinească dorințele iraționale și de nepă-
truns ale împăratului vor avea parte de furia lui. 

Poate că n-ai avut niciodată o pornire de dimensiunea 
unui Nebucadnețar. Noi avem modalități mai liniștite de a re-
fula, cum ar fi compararea acră a familiei noastre cu alte fami-
lii, pe care le considerăm inferioare. Noi avem standarde, ne 
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imaginăm. Sau chiar îi zdrobim familia ginerelui sau a nuro-
rii ca să o facem pe noastră să arate mai bine. 

De unde izvorăsc aceste porniri? 

Fii atent la lucrurile care te fac să fii mânios, pentru că 
ceea ce îți incită mânia, îți scoate la iveală inima. Îmi amintesc 
cum lătram la unul dintre copiii mei pentru că făcuse o gre-
șeală care mă făcea să fiu văzut într-o lumină rea. Altfel spus, 
copiii se nasc ca să le facă o imagine bună taților lor, nu? În 
această situație, copilul rata unul dintre motivele existenței 
lui! Așteptările devin iraționale când sufletul se îmbibă în eu. 

Din fericire, când m-am întors acasă, Duhul lui Dum-
nezeu mă aștepta cu darul dulce al convingerii de păcat. Și ce 
ziceți? Mânia mea nu era una dreaptă, așa cum îmi închipui 
eu adesea. Era mânia rănită a unui tată a cărui reputație fu-
sese zgâriată pentru o clipă. Inima mea vorbise din abun-
dența iubirii de sine (Matei 12:34). 

Dar Evanghelia a avut un glas mai puternic. Suficient 
de puternic ca să îl aud – să mă pocăiesc și să mă întorc cu 
inima zdrobită către fiul meu. Evanghelia este acul lui Dum-
nezeu care dezumflă inimile infatuate și înțeapă mințile înfu-
murate ale părinților care se văd astfel. Sunt recunoscător pen-
tru străpungerile Lui credincioase, care îmi reduc mândria și 
îmi restaurează inima, așezând-o înapoi în proporțiile ei adec-
vate. Când nu aud Evanghelia, mă umflu în mine, așteptările 
mele cresc, iar mintea mea vizitează unele locuri ciudate și 
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unele idei absurde. Exact ca în cazul lui Nebucadnețar. 

Capcana #2: Părinții nevoiași 

Auzi mereu acest toast: „Îmi pierd un fiu, dar câștig o 
fiică!” (sau viceversa). Este un sentiment plăcut că putem 
face un proaspăt căsătorit să perceapă o legătură mai adâncă 
cu noua sa familie extinsă. Dar acea afirmație poartă uneori 
cu ea povara așteptărilor emoționale și relaționale. Înainte de 
a ne lăsa copiii să plece, trebuie să ne punem aceste întrebări: 
Ne vedem pe noi înșine ca o sursă de dragoste emoțională și 
grijă pentru cei proaspăt căsătoriți, sau cerem, conștient sau 
nu, suport emoțional din partea lor? Adăugăm poveri, scu-
tim poveri sau ridicăm poveri? 

Lester a avut un vis permanent. A început cu cinci co-
pii – doi băieți neastâmpărați și trei fete adorabile. Provenind 
el însuși dintr-o familie disfuncțională, Lester a înțeles im-
portanța familiei. El ți-ar fi spus că familia era pe al treilea loc, 
după Dumnezeu și biserică, în lista lui cu primele trei priori-
tăți. Dar dacă măsurai conversațiile din casă și de la masă, de 
fapt familia Îl întrecea pe Dumnezeu și biserica într-o pro-
porție de cinci la unu. În gândirea lui Lester, familiile se 
roagă împreună, stau împreună și rămân împreună. Când 
copiii au crescut și s-au căsătorit, acest lucru doar a adăugat 
mai multe scaune la masă. Totul a fost o mărire a familiei, 
Lester devenind un fel de patriarh al unei familii extinse. Les-
ter n-a avut niciodată o familie stabilă în copilărie, așa că a 
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simțit nevoia ca propria familie să îi rămână aproape. El înțe-
legea prin „lăsarea tatălui și a mamei” că, odată căsătoriți, co-
piii aveau să își schimbe reședința. Dar nu-și putea imagina 
că aceștia ar fi plecat în alt stat. Dacă i-ai fi întrebat pe copiii 
lui Lester cum s-au simțit, ți-ar fi rezumat totul într-un sin-
gur cuvânt: presiune. Da, își iubeau tatăl, dar dincolo de pre-
siunea normală a asimilării unor tradiții de familie și de vizi-
tarea socrilor de sărbători, exista presiunea suplimentară de a 
nu-l dezamăgi niciodată pe tata. 

Lester înțelegea pe dos unele lucruri. A fi părinte în-
seamnă să porți poverile emoționale ale copiilor tăi, să nu faci 
presiuni asupra lor și să nu îi manipulezi ca să îți împlinească 
nevoile aparente. Cel mai sănătos fel de familie este acela 
unde părinții țin o oglindă pentru copiii lor.3 Un părinte cu 
o astfel de oglindă îi ajută pe copii să dea glas emoțiilor lor. 
Copilul începe să își dezvolte vocabularul în jurul vieții inte-
rioare, care îl ajută să își solidifice miezul personalității. Acel 
fel de oglindire a emoțiilor este esențial pentru ca un copil să 
înțeleagă că este iubit, prețuit și acceptat. 

Totuși, într-un mediu disfuncțional, oglinda este su-
cită. Întrucât nevoile părintelui capătă prioritate, copiii sunt 
lăsați să susțină oglinda, reflectând înapoi față de părinți ceea 
ce părinții vor și au nevoie să vadă. Când se petrece acest lu-
cru, copiii învață să joace un rol particular în familie – rolul 

 
3 Îi sunt recunoscător lui Jack Nicholson, fondator și președinte al SageQuest Consulting, 
pentru ideile lui despre părinții de acest fel și pentru analogia oglinzii. 
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de stabilizare emoțională a părinților. 

Lester nu îi vedea pe copiii lui căsătoriți ca părți din 
familii nou formate; în schimb, el vedea aceste noi familii ca 
extensii ale familiei lui. El se simțea îndreptățit să folosească 
timpul, inițiativa și susținerea emoțională a copiilor lui 
adulți, mai ales în perioada sărbătorilor. 

Asemenea Dnei Bennet din Mândrie și Prejudecată, 
părinții nevoiași încearcă să își împlinească dorințele prin in-
termediul copiilor lor. Acest lucru poate izvorî din propria 
poveste de familie, din așteptări patriarhale, sau pur și simplu 
din aplicarea greșită a Scripturii, legându-i pe copii de dorin-
țele părinților. Psihologii denumesc această practică „depen-
dență emoțională”. Oricum ai denumi acest lucru, el lovește 
întotdeauna ca un bumerang.  

Comportamentul Dnei Bennet le face mai mult rău 
șanselor de căsătorie ale fiicelor ei decât să le ajute. Ea încura-
jează purtarea rea a lui Kitty și Lydia, și încearcă să o împingă 
pe Elizabeth spre o căsătorie pe care aceasta nu și-o dorește. 
Dna Bennet este o imagine clară a ceea ce înseamnă să punem 
poveri pe umerii copiilor noștri, în loc să le ridicăm aceste 
poveri (comp. Matei 23:4 și Matei 11:28-30). 

Copiii care cresc în acest fel de mediu nesănătos pot 
uneori să dezvolte un simțământ solid al propriei personali-
tăți. Dar mult mai des se întâmplă că ei și-au atașat identita-
tea de aprobarea părinților lor. Pur și simplu nu poți ține 
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oglinda pentru părinți, și să ai parte și de ea, și de propria 
identitate.  

În majoritatea cazurilor, copiii nu au abilitatea de a în-
țelege sau puterea de a risca să piardă frica de a-și dezamăgi – 
sau chiar de a fi abandonați de – părinții lor, așa că își asumă 
și capitulează în fața nevoilor părinților lor. Un copil aflat 
într-o astfel de familie poate să descrie situația lui în felul ur-
mător: „Dacă îmi joc rolul, mama și tata sunt oameni stabili. 
Dar dacă nu fac asta, voi avea de plătit un preț emoțional”. 
Copii ca aceștia trăiesc ținând oglinda pentru părinți. 

AȘADAR... CE TREBUIE SĂ FAC? 

Un copil care pleacă din cuib, fie prin căsătorie sau cu 
alt scop, ridică probleme instinctuale în mame și în tați. Este 
bine să cunoști și să anticipezi ispitele care te pot ataca, dar 
este important și să știi cum să răspunzi când apar astfel de 
situații. Cum se pregătesc părinții sănătoși pentru a-i lăsa pe 
copii să plece? Iată câteva lucruri de luat în considerare. 

• Anticipați impactul emoțional. Vinovăția, durerea, 
regretul, nostalgia, anxietatea, sentimentul de pierdere 
și lipsa de orizont – acestea sunt reacții foarte răspân-
dite printre părinții care își văd cuibul cum se golește. 
Citiți cartea Psalmilor și vedeți cum tratează psalmiștii 
sentimentele asemănătoare de pierdere, anxietate și 
schimbare. Lăsați ca sufletele voastre să fie hrănite de 
Cuvântul lui Dumnezeu. Petreceți suficient timp în 
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părtășie cu El. Deschideți-vă sufletele înaintea Dom-
nului și permiteți-I să vă liniștească sentimentele. 
Adu-ți aminte că nu este responsabilitatea copiilor 
tăi – la fel cum nu este treaba soției/soțului – să îți 
împlinească visurile sau să îți satisfacă dorințele. 
Doar Hristos îi poate aduce împlinire sufletului tău. 

• Anticipați o anumită distanță. Nu este ceva perso-
nal și nu este o afirmație care are de-a face cu rolul de 
părinte. Cei proaspăt căsătoriți au o lume cu totul 
nouă cu care să se obișnuiască. Același lucru este apli-
cabil unui tânăr bărbat sau unei tinere femei care și-
a luat un loc de muncă și care locuiește singur(ă) pen-
tru prima dată. Pentru echiparea și creșterea lor este 
important să învețe să se descurce de unii singuri, 
pentru că se vor confrunta cu probleme mai mari în 
viitor. Dacă ți s-au căsătorit copiii, ei se află într-un 
proces de învățare cum să trăiască realitatea a ceea ce 
înseamnă să „lase omul pe tatăl său și pe mama sa, să 
se alipească” de cel/cea cu care s-a căsătorit (Gen. 
2:24). Acest pasaj poate să ni se pară dureros nouă, 
părinților, dar este cu totul esențial pentru copiii 
noștri căsătoriți. 

• Luați în considerare propria căsnicie. Este posibil să 
fie nevoie să vă ajustați în căsnicia voastră după rit-
mul și presiunile anilor adolescenței. Mulți părinți 
cărora li s-a golit cuibul își văd copiii spunând „Da” 
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sau „pe curând”, și descoperă că au puține lucruri de 
discutat în lipsa copiilor. Recunoașteți acest lucru 
inevitabil, și pregătiți-vă de pe acum. Ce cărți veți 
dori să le citiți împreună? Care vor fi pasiunile de 
care v-ați putea bucura? Cum ar putea fi slujită bise-
rica prin timpul vostru liber? Ați vorbit vreodată 
despre călătorii? Învățați să vedeți plecarea copiilor 
voștri ca o oportunitate de a reaprinde părți ale rela-
ției voastre care au fost puse pe scaunul din spate cât 
timp copiii au fost în jurul vostru. 

• Fiți oglinda pentru copiii voștri. Există lucruri cu 
adevărat importante pe care copiii care sunt pe cont 
propriu trebuie să le audă de la părinții lor: „Nu este 
treaba voastră să ne împliniți nouă visurile. Ne place 
să fim împreună cu voi, dar nu este absolut necesar 
să fiți aici. Vrem să vă încurajăm să aveți propria 
abordare legată de vizitele în familie și despre petre-
cerea sărbătorilor, și aveți toată permisiunea noastră 
să ne lăsați singuri”. Când le vorbim în felul acesta, 
copiii noștri vor începe să se vadă prețuiți și vor vedea 
că alegerile din viețile lor sunt respectabile în ochii 
noștri. 

• În final, gândiți-vă la slujire. Copiii adulți se în-
treabă adesea dacă nu cumva părinții lor intervin în 
viețile lor pentru a-și împlini vreo nevoie sau dacă nu 
cumva au luat-o pe calea nostalgiei. Atunci când îi 
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sunați, surprindeți-i prin a-i întreba cum ați putea să 
le fiți de ajutor. Cum vă puteți ruga pentru ei? Ce 
nevoi au chiar acum? Au proiecte în care au nevoie 
de ajutor? Sunt pregătiți pentru un babysitter? Dacă 
veți fi printre copiii voștri ca unii care slujesc, se 
poate să ajungeți să fiți invitați mai des la masă (Luca 
22:27). Dar indiferent dacă asta se întâmplă sau nu, 
a fi un slujitor este ceea ce Îl onorează pe Dumnezeu, 
și este pur și simplu un lucru mai sănătos decât să ai 
impresia că trebuie să fii mereu slujit de copiii tăi. 

Trebuie să fac o precizare aici. I-am încurajat adesea pe 
părinții experimentați să lase o moștenire pentru generația 
următoare împărtășindu-le copiilor lor proaspăt căsătoriți 
ceea ce au învățat despre căsnicie. Aceasta este o oportunitate 
importantă de slujire, dar călcați întotdeauna cu atenție și pă-
ziți-vă inima ca nu cumva să ajungeți să vă slujiți propriilor 
persoane. Ați putea spune ceva de acest gen: „Am fi onorați 
să vă împărtășim gândurile și încurajările noastre. Ele vă pot 
fi de ajutor, dar vă vom cere mereu permisiunea. Și dacă fa-
cem aceste lucruri într-un fel sărac, spuneți-ne”. 

CEL MAI MARE PĂRINTE 

Dumnezeu ne arată cum este să fie cel mai mare Pă-
rinte, dându-ne întotdeauna ajutorul, nu cerându-l de la noi. 
El ne arată cum să renunțăm la autoritate și cum să dăm res-
pect în loc să ne agățăm de ele ca Nebucadnețar. Și pentru 
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această virtute, trebuie să privim către un Împărat mai bun, 
Acela care nu a luat ca un lucru de apucat să Se facă egal lui 
Dumnezeu – și cinstea și respectul care au venit odată cu acea 
poziție – ca un lucru pe care să îl folosească spre avantajul 
Lui, dar care, în schimb, S-a golit de Sine și a luat chip de rob 
(Fil. 2:5-11). 

Camerele goale, locurile părăsite și scaunele libere la 
masă sunt o povară de scurtă durată limitată la această viață. 
Acel „Da” pe care îl spunem în această viață ne îndreaptă pri-
virile către un „Da” final, când Mireasa va fi gata și își va în-
tâlni Mirele ceresc la cel mai măreț ospăț de nuntă. Când 
vom ajunge în cerul și pe pământul nou, vom fi reuniți cu 
toți credincioșii de care am fost despărțiți pe pământ. Și vom 
sta și vom celebra fără grija că timpul ar fi scurt. Vom avea 
tot timpul din lume ca să îl petrecem cu cei pe care îi iubim. 
Veșnicia va fi a noastră, pentru că timpul nu va mai exista. 
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Momentul definitoriu nr. 9:                                                     
Când copiii pleacă 

 

Un copil care pleacă din cuib, fie prin căsătorie sau cu alt scop, 
ridică probleme instinctuale în mame și în tați. Este bine să cunoști 
și să anticipezi ispitele care te pot ataca, dar este important și să 
știi cum să răspunzi când apar astfel de situații. 

 Momentul Răspunsul nostru 

Decizia de a că-
uta adevărul 

Cer, conștient sau nu, 
suport emoțional de la 
copiii noștri adulți? 

Sau mă văd ca o sursă de 
dragoste emoțională și de 
grijă pentru copiii noștri adulți? 

Prețul cerut Aștept sau chiar simt că 
merit anumite reacții din 
partea copiilor noștri 
adulți? 

Sau voi înțelege că rolul nos-
tru, ca părinți, se schimbă și 
că autoritatea noastră trebuie 
să se micșoreze pe măsura 
creșterii copiilor și când ei ne 
părăsesc căminul? 

Oportunitatea de 
a-L înălța pe 
Dumnezeu 

Le voi cere copiilor să 
împlinească toate aștep-
tările mele, asemenea lui 
Nebucadnețar în ve-
chime? 

Sau voi privi către Împăratul 
mai bun, Acela care n-a soco-
tit un lucru de apucat să Se 
facă egal cu Dumnezeu și să 
folosească aceasta spre 
avantajul Lui, ci S-a dezbrăcat 
pe Sine însuși și a luat chip de 
rob (Filip. 2:5-11)? 

Felul în care su-
fletul crește 

Voi avea nevoie de copiii 
noștri ca să fie oglinzi 
pentru mine, așteptând 
de la ei să reflecte ce 
vreau eu să văd? Voi dori 
ca ei să joace rolul stabi-
lizator în viața și familia 
noastră? 

Sau îmi voi înrădăcina viața 
emoțională în umblarea mea 
cu Dumnezeu și voi fi o 
oglindă pentru copiii noștri, 
ajutându-i să vadă că sunt iu-
biți, prețuiți și acceptați? 

Felul în care 
aceasta stabi-
lește destinația 
noastră 

Mă voi simți trădat și 
abandonat de camerele 
goale, de locurile pără-
site și de scaunele li-
bere? 

Sau îmi voi găsi împlinirea fi-
nală doar în Dumnezeu și voi 
învăța să văd oportunitățile pe 
care El mi le dă ca să cresc la 
un nou stadiu al vieții? 
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........ 

MOMENTUL DEFINITORIU NR. 10:  
CÂND AFLI CĂ FINALUL               

ESTE SUPRALICITAT 

 

Ploaia bombarda nisipul în timp ce norii de ceață în-
conjurau locul. Rhoda, protagonista de opt ani a filmului, se 
cățăra sfidător, chiar răutăcios, către chei. Ochii ei goi ascun-
deau o răutate neobosită, stimulul fără nume din spatele cri-
melor ei indescriptibile. Dintr-o dată, un fulger a străpuns 
cerul și, cu o răzbunare aproape chirurgicală, a lovit chiar lo-
cul în care ea se afla. Rhoda pur și simplu s-a evaporat. Me-
sajul incontestabil era că această sămânță rea fusese judecată 
în curțile cerului, găsită vinovată și condamnată. Pedeapsa 
era moartea. 

Dacă aș spune că acest film, The Bad Seed (1956) [Să-
mânța rea], mi-a tulburat mintea la vârsta de 8 ani, nici măcar 
n-aș începe să descriu trauma pe care am trăit-o. Când am 
spus „mi-a tulburat”, prin asta am vrut să spun că mi-am 
pierdut trei săptămâni de somn, îngrozit de viața mea scurtă 
plină de semne ale „seminței rele”. Mi-am trezit de atâtea ori 
părinții, încât m-au amenințat că mă vor obliga să îl văd iarăși 
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dacă mă mai întorc vreodată în camera lor. Pur și simplu nu 
mă înțelegeau. Evident, trebuiau să existe niște diferențe în-
tre Rhoda și mine. Dar dacă Dumnezeu nu vedea aceste de-
osebiri? După o jumătate de secol, pot să te asigur că există 
puține lucruri mai bine gândite să stârnească frica într-o 
minte nedezvoltată decât să stai în pat gândindu-te dacă fap-
tele tale rele vor scăpa vreodată de lovitura fulgerătoare a 
dreptății lui Dumnezeu. Până astăzi am rămas cu impresia că 
filmul acela era felul celor de la Warner Bros. de a-i face pe 
copiii răi să se cumințească. În cazul meu, a funcționat ex-
cepțional – măcar câteva zile. 

Citeam deunăzi ceva destul de ironic despre romanul 
pe care s-a bazat thrillerul care mă speriase în copilărie. La 
finalul cărții, de fapt mama este cea care moare, în timp ce 
Rhoda cea rea continuă să trăiască. Cu toate acestea, pe baza 
Codului de producție a filmelor, un set de reguli morale pen-
tru industria cinematografică, asociația de profil din Ame-
rica a hotărât să schimbe finalul filmului. Încheierea cărții a 
încălcat una dintre regulile cardinale ale filmelor din acea 
vreme: când răul apare, el trebuie confruntat cu dreptatea. 
Răutatea nu poate rămâne neconfruntată și neadusă în fața 
justiției. Ea trebuie rezolvată până în finalul filmului. De 
aceea, regizorii au rescris sfârșitul filmului și, astfel, s-a ajuns 
la scena în care Dumnezeu a aruncat cu foc asupra lui 
Rhoda.  

Este interesant să descoperi că a existat o vreme când 
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ratingurile filmelor acționau în felul acesta. Îmi doresc să fi 
avut acea opțiune în viața reală. N-ar fi frumos dacă ar exista 
un organism autorizat să rescrie sfârșitul vieților noastre, așa 
încât orice lucru greșit să fie rezolvat, orice regret să fie răs-
cumpărat miraculos și orice lucru rău să fie adus înaintea 
dreptății? Dar o lume zdrobită de păcat nu are o asociație 
care să rescrie poveștile noastre de viață așa încât să ne asigure 
de un final liniștit. Nu există contracte care să ne garanteze 
că acel final va avea loc sau că vom părăsi scena vieții satisfă-
cuți pentru că toate lucrurile s-au rezolvat și deasupra vieții 
noastre poate fi așezată cireașa proverbială. 

Nu, într-o lume căzută în păcat nu există nicio garan-
ție a unui final de acest fel. 

Eu urăsc asta, deoarece face ca viața să pară atât de vul-
nerabilă, atât de impredictibilă. Și îmi dau seama că, pe mă-
sură ce îmbătrânesc, această absență a finalului ideal funcți-
onează tot mai mult ca o pioneză înfiptă în pantoful meu. 
Cu cât merg mai mult, cu atât mă înțeapă mai tare. Dar de-a 
lungul anilor am descoperit ceva. În lumea căsniciei, felul în 
care tratăm acele lucruri cu final deschis – domeniile vieții în 
care nu reușim rezolvarea problemelor – poate deveni un 
moment definitoriu în viața noastră. 

Ce face un cuplu căsătorit când greutățile dificile con-
tinuă, când problemele nu par să se sfârșească? Cum să înțe-
legem situațiile în care rezolvarea ar părea că I-ar aduce atât 
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de multă glorie lui Dumnezeu, dar ea nu vine? Cum să mer-
gem înainte când acea experiență rămâne departe, de neatins, 
dar încă atrăgându-ne speranțele? Cum ar trebui să răspun-
dem când neputința de a rezolva acele situații devine atât de 
apăsătoare și împovărătoare, încât căsnicia riscă să se prăbu-
șească sub greutatea lor? 

Mulți dintre cei ce citesc aceste lucruri știu bine despre 
ce vorbim aici. 

• Celălalt îți spune lucruri oribile și nu arată semne 
de schimbare. 

• În ciuda eforturilor tale de a fi bun, socrii acționează 
mai degrabă asemenea unor nelegiuiți. 

• Defectele de la naștere elimină efectiv orice spe-
ranță ca un copil să aibă o viață normală. 

• Soțul sau soția comite adulter și te părăsește pen-
tru altcineva. În afara unui miracol, nu există ni-
ciun semn de pocăință sau de întoarcere la viața de 
care te bucurai odinioară. 

• Biserica se dezbină. Comunitatea de care te bu-
curai cândva este acum polarizată și fragmentată. 

• Suferi de pe urma unui divorț șocant în care... să 
zicem că lucrurile au devenit urâte. 

• În ciuda multelor tale apeluri și pledoarii pentru 
iertare, prietenul creștin împotriva căruia ai păcă-
tuit nu vrea să mai aibă de-a face cu tine. 
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• Unul dintre voi suferă și nu vezi semne de recu-
perare. 

• După ce te-ai rugat luni la rând ca situația de la 
locul tău de muncă să se îmbunătățească, compa-
nia ta își reduce dintr-o dată activitățile și te încu-
rajează să „explorezi alte opțiuni”. 

• Adolescentul tău pleacă de acasă, fără a avea pla-
nuri de a se întoarce. După câteva săptămâni, îți 
dai seama că dorește să-și continue viața în felul 
acesta. Visurile tale pentru acești ani sunt spulbe-
rate din mâinile tale asemenea cenușii în vânt. 

• Viața cu celălalt este – plictisitoare! Și nu există 
niciun semn că se va schimba în curând. 

În străfundul fiecăruia dintre noi se găsește o dorință 
de a înțelege de ce se petrec anumite lucruri – în special acelea 
care lasă în urmă răni deschise și dureroase. Vrem să știm ce 
sens are acel lucru, informație care ne-ar putea ajuta ulterior 
să ne dăm seama dacă avem de-a face cu ceva de durată, și cât 
va dura. Noi avem sentimentul că putem îndura – chiar și 
vreme îndelungată -  dacă știm că rezolvarea va veni. Dar per-
severența fără nădejdea rezolvării situației, mai ales în contex-
tul căsniciei, poate să ne tulbure adânc. 

La urma urmei, acest fel de a gândi pare logic. A fost în 
contractul de convertire, nu-i așa? Sau poate că este doar o în-
țelegere implicită cu Dumnezeu. Dacă Îl iubim pe Isus și în-
cercăm să trăim în lumina Bibliei, atunci El va fi întotdeauna 
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în spatele nostru, sprijinindu-ne. Știm că El ne iubește cu o 
dragoste veșnică, așa că, în acest aranjament, ni se pare că 
Dumnezeu ne datorează un fel de rezolvare cât de măruntă a 
acestor dificultăți neanticipate. Ce vreau să spun este că noi 
credem că El este în echipă cu noi, nu? 

Dar viața este ciudată. Într-o lume căzută în păcat, căs-
nicia aduce cu ea răni emoționale. Simțim o prăpastie cum se 
deschide în inimile noastre atunci când conștientizăm că lu-
crurile la care ne-am înhămat – atât cu Isus cât și cu soțul sau 
soția – nu ne oferă toate răspunsurile pe care le anticipam. 
Dacă Dumnezeu ar fi prezent cu adevărat, gândim noi, El ar 
rezolva durerea și complexitatea vieții. Fiind copii ai lui 
Dumnezeu, ar trebui să avem o viață bine ocrotită, nu? Dar, 
spre surprinderea noastră, viața rămâne cu un final deschis. 
Și rămâne astfel pentru perioade de timp care ne împing cu 
mult dincolo de credința noastră, de determinarea noastră și 
de așteptările noastre pentru căsnicie. 

Ce să facem? Încotro să ne îndreptăm când simțim că 
avem nevoie de anumite rezultate în căsnicia noastră ca să pu-
tem face pasul înainte? Cum să trăim fără a deveni sarcastici – 
fără sentimente, ca și cum căsnicia și Dumnezeu ne-au furat? 

Complexitatea și importanța acestor întrebări este 
motivul pentru care a învăța să trăim în absența unui final 
care rezolvă totul devine următorul nostru moment defini-
toriu în căsnicie. 
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O LUME DECĂZUTĂ FACE CA VIAȚA                               
SĂ FIE DESCHISĂ ORICĂRUI FINAL 

Tatăl meu își avea propria doză de greșeli, dar să întâr-
zie nu era printre ele. Punctualitatea era una dintre valorile 
profund înrădăcinate în viața lui. Limitele de viteză și sem-
nele de oprire deveneau sugestii importante atunci când bă-
trânul meu tată avea o întâlnire programată. Mai degrabă și-
ar fi pierdut o mână decât să ajungă undeva cu întârziere. 
Când venea vorba de punctualitate, tata forma o ligă de sine 
stătătoare. 

Dar tata nu era perfect. El era supus legilor și limitări-
lor vieții într-o lume căzută în păcat – o lume în care finalul, 
rezolvarea sau consecvența absolută sunt lucruri imposibile. 
În această lume, chiar și oamenii pe care îi iubim și care ne 
iubesc cel mai mult rămân încă incapabili să trăiască întot-
deauna la înălțimea așteptărilor noastre. Când cancerul a bă-
tut la ușă, tatăl meu – oțelarul și fostul militar în forțele na-
vale care fusese căsătorit cu mama vreme de 37 de ani – s-a 
bătut ca un campion la categoria grea, dar a pierdut bătălia. 

Deși la convertire intrăm în viața cea nouă a Împărăției 
lui Dumnezeu (Col. 1:13), noi locuim încă într-o lume că-
zută în păcat. Împărăția este prezentă, dar ea nu a ajuns la 
apogeu. Mântuirea a venit, dar zdrobirea și moartea persistă. 
Amintește-ți de al doilea cerc concentric din capitolul 2. Noi 
suntem ființe decăzute cu trupuri care decad. Puterea păca-
tului a fost zdrobită, dar prezența lui rămâne. 
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Nu știu dacă te-ai gândit vreodată la acest lucru, dar 
aceste realități ne pun laolaltă la un jug cu oameni inconsec-
venți și cu vremuri în care vedem că persistă absența unui final 
așa cum ne-am dori. De exemplu, persoana care își constru-
iește o căsnicie pe baza predictibilității absolute în legătură cu 
cel cu care se căsătorește, chiar și atunci când este o persoană 
creștină, experimentează în curând realitatea și ajunge, proba-
bil, la deziluzie. Cântărețul de muzică country Billy Currin-
gton a ilustrat această ironie prin următoarele cuvinte: „Dum-
nezeu este măreț, berea e bună... iar oamenii-s nebuni!” 

Îmi amintesc cum citeam cândva 2 Timotei – ultima 
epistolă a lui Pavel, testamentul și ultima lui dorință – și cum 
eram uimit de peisajul său relațional nesoluționat: „Știi că cei 
ce sunt în Asia toți m-au părăsit; între alții și Figel și Ermo-
gen” (2 Tim. 1:15). Aproape că poți simți durerea din spatele 
acestor cuvinte. Se poate să fi avut o zi grea, dar cum ai per-
cepe lucrurile dacă o întreagă provincie te-ar abandona? 

Figel și Ermogen îl părăsiseră, dar Pavel tocmai își în-
cepuse lucrul. Iar aici ajunge la lucruri foarte specifice: 

Ferește-te de vorbăriile goale și lumești; căci cei ce 
le țin, vor înainta tot mai mult în necinstirea lui 
Dumnezeu. Și cuvântul lor va roade ca gangrena. 
Din numărul acestora sunt Imeneu și Filet, care s-
au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea, 
și răstoarnă credința unora. (2 Tim. 2:16-18, 
subl.) 
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Ai un Imeneu sau un Filet în viața ta? Poate că ești că-
sătorită cu un astfel de om. Oameni care îți răstălmăcesc cu-
vintele ca să se potrivească narațiunii lor, care se străduiesc 
chiar să-i convingă pe alții că nu ești vrednic de încredere. Sau 
ai avut momente când chiar și rugăciunea și bunătatea ta, în 
loc să rezolve problemele, nu au părut decât să le agraveze? 

Exact asta a trăit Pavel. Iar el a avut parte chiar de mai 
mult: 

Caută de vino curând la mine. Căci Dima, din 
dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a 
plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, 
Tit în Dalmatia... Alexandru, căldărarul, mi-a fă-
cut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele 
lui... La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-
a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. (2 Tim. 4:9,10, 
14, 16, subl.) 

După primele câteva astfel de circumstanțe, mie mi-ar 
fi fost de ajuns. Dar numele continuă să curgă în lista lui Pa-
vel – Dima, Crescens, Tit. Doar Luca rămăsese cu el. În final, 
apostolul ajuns la fundul sacului: „nimeni n-a fost cu mine, 
ci toți m-au părăsit” (v. 16). În unul dintre cele mai întune-
cate momente, când viața lui se confrunta cu un atac indes-
criptibil, Pavel a fost singur. Apoi a murit. 

Niciunul dintre noi nu s-ar abona la o viață de aban-
don. Nimeni nu anticipează că se va căsători ca să ducă o vi-
ață ce se sfârșește asemenea vieții lui Pavel. Acest lucru se află 
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la polul opus față de ceea ce noi ne imaginăm că este viața 
creștină! Toate acestea sunt atât de umilitoare, atât de nere-
zolvate… atât de deschise oricărui final. Dacă ne aflăm într-o 
căsnicie creștină și aplicăm Evanghelia în viețile noastre, noi 
presupunem că toate lucrurile se vor rezolva. Traumele con-
fuze vor fi înlocuite de un final plăcut. 

Dar ce te faci dacă ai o viață sau o căsnicie mai degrabă 
asemănătoare cu zilele de final ale lui Pavel… plină de dureri 
relaționale nerezolvate… inundată de situații și circumstanțe 
complicate? Fără finaluri drăguțe. Fără rezolvări. Fără înche-
ieri liniștite. Serios vorbind, cum știm dacă trăim o viață a 
credinței sau dacă am fost luați captivi de așteptări greșite le-
gate de final? Iată trei chei pentru a depista așteptările greșite. 

CAPCANA #1: SĂ CAUȚI PACEA ÎN AFARA CREDINȚEI 

• Trec zece ani, dar nu are loc nicio schimbare în 
atitudinea socrilor. 

• Ai vorbit cu soțul/soția de nenumărate ori și 
chiar ai căutat consiliere, dar schimbările din căs-
nicia voastră aproape că nu se văd. 

• Ai tot vrut să vorbești cu mama ta despre cum ai 
crescut, dar ea a murit între timp. 

• Celălalt se mânie, întoarce foaia și se poartă cu 
răceală vreme de câteva zile, apoi merge înainte 
fără ca măcar să discutați rana sau ofensa provo-
cată. 
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Toate aceste exemple au un lucru în comun: nu există 
nicio rezolvare, niciun capăt al problemei, nicio scuză, nici 
iertare, nici măcar „lasă trecutul în trecut”. Unde îți găsești 
pacea? Noi știm că suntem chemați să fim bărbați și femei ai 
credinței, dar ce înseamnă asta în practică? 

În Evrei 11, suntem tratați cu un tur de forță al Gale-
riei Credinței. Îi întâlnim acolo pe Abel, Enoh, Noe, Iacov, 
Moise și o mulțime de alți eroi ai credinței – inclusiv câteva 
exemple-surpriză, așa cum am discutat în capitolul 8. În acest 
capitol se găsesc câteva cuvinte uluitoare despre acești eroi ai 
credinței: „În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat 
lucrurile făgăduite” (v. 13). Gândește-te la aceste cuvinte. Fi-
ecare dintre eroii enumerați în Evrei 11 a murit rămânând 
agățat de făgăduințe și visuri neîmplinite. Ei au murit fără re-
zolvarea lor. 

Cartea Evrei ne învață că suntem chemați să ne punem 
încrederea în Dumnezeu în mijlocul unei lumi nebunesc de 
fracturată, impredictibilă, fără finaluri care rezolvă proble-
mele. Prieteni, trebuie să conștientizăm acest lucru: finalu-
rile sunt exagerate. Dumnezeu nu promite, iar noi nu găsim 
pacea prin a căpăta răspunsurile finale la toate lucrurile. Noi 
ne găsim pacea doar stând alipiți de un Dumnezeu bun în 
mijlocul durerii de neînțeles. 

Ești chemat să fii un soț care își pune încrederea în pro-
vidența lui Dumnezeu, chiar și atunci când nu înțelegi de ce 
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nu se rezolvă depresia soției tale. Ești chemată să fii o femeie 
care rămâne în picioare în credință, în ciuda faptului că soțul 
tău este prins într-o adicție. Nu mă înțelege greșit. Nu ești 
chemat să accepți purtarea păcătoasă la nesfârșit sau să te re-
semnezi acceptând o viață lipsită de speranța schimbării. 
Dimpotrivă, ești chemat(ă) la o credință care se alipește în-
crezătoare de Dumnezeu, astfel încât soțul/soția să fie tran-
sformat(ă) și care se odihnește mulțumitoare cu agenda și ca-
lendarul Lui. 

Suntem chemați să scăpăm din această captivitate. Sun-
tem chemați să fim transformați de realitatea că adevărata pace 
nu poate fi dictată de oameni. Pacea trebuie găsită în afara ilu-
ziei rezolvării tuturor problemelor. Într-o lume decăzută, 
plină de relații complicate, adevărații eroi sunt cei care pot ve-
dea că pacea durabilă se găsește doar dincolo de mormânt. 

Citeam cândva biografia lui A. W. Tozer scrisă de Lyle 
Dorsett. Tozer a fost un uriaș spiritual – un om de o credință 
spectaculoasă, cu o minte de o agerime incredibilă și de o 
evlavie molipsitoare. Dar Tozer și-a neglijat soția, pe nume 
Ada, și familia lor în modalități destul de izbitoare. Se pare 
că Tozer era cu mult mai preocupat de cer decât de familie. 
El a călătorit foarte mult și a lăsat-o deseori pe Ada singură 
acasă. Există dovezi clare că el a ignorat nevoile materiale ale 
familiei sale. El a murit și nu i-a lăsat soției lui niciun bănuț. 

După moartea lui Tozer, Ada s-a recăsătorit cu un 
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bărbat pe nume Leonard Odam. Dorsett scrie despre un 
moment dureros când Adei i s-a cerut să își descrie viața cu 
noul ei soț. „Niciodată n-am fost mai fericită în viață ca 
acum”, a spus Ada. „Aiden [Tozer] L-a iubit pe Isus Hris-
tos, dar Leonard Odam mă iubește pe mine”.1 

A. W. Tozer, un predicator remarcabil de sfânt și un 
autor deosebit, a fost un păcătos, iar păcatul lui a modelat 
felul în care soția lui și-a amintit de dragostea lui. Ada n-a re-
zolvat niciodată deconectarea dintre predicatorul spiritual 
uriaș și soțul care părea să iubească lucrarea mai mult decât a 
iubit-o pe ea. Felul în care ea a înțeles căsnicia nu era împa-
chetat drăguț pentru ea. Cum ar fi trebuit să interpreteze toți 
acei ani de căsnicie cu un bărbat evlavios care nu se manifesta 
niciodată într-un fel viu în această sferă importantă a vieții? 
Cum să meargă înainte o astfel de soție? De unde să își capete 
rezolvarea problemelor ei? Unde să găsească pacea? 

Gândește-te la propria viață. Ce mișcă înainte o soție ig-
norată? Ce anume îl mișcă pe un soț derutat? Iată o întrebare 
vitală. Dorința de a înțelege întorsăturile absurde din călătoria 
noastră poate fi un lucru destul de amăgitor. Noi credem că 
putem să ne descurcăm cu interpretări, scuze, restaurări, nos-
talgii sau prin întoarcerea la un trecut înfloritor. Dar ceea ce 
adesea se petrece este că ne pierdem apetitul de a ne încrede în 
Dumnezeu. Atunci când căutăm ceva de la ceilalți, ajungem 

 
1 Lyle Dorsett, A Passion for God: The Spiritual Journey of A. W. Tozer (Chicago: Moody, 
2008), p. 160. 
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să Îl marginalizăm subtil pe Dumnezeu. 

Când suntem ținuți captivi de o tânjire după o rezol-
vare a unei astfel de situații, avem nevoie de o credință înră-
dăcinată în credincioșia lui Dumnezeu. Iar credincioșia Lui 
nu poate fi măsurată prin a avea parte de un moment de tip 
„Evrika” în viețile noastre. Căsnicia nu vine cu o etichetă 
care spune, „dacă nu apare rezolvarea problemei, întoarce-te 
imediat și cere returnarea completă a investiției”. Credincio-
șia lui Dumnezeu nu poate fi măsurată prin a avea o epifanie 
despre ce anume face El prin durerea noastră nerezolvată. 
Credința nu are nevoie de un final clar ca să Îl putem înțelege 
pe Dumnezeu sau ca reputația Lui să rămână neafectată. 
Prin contrast, credința este „o puternică încredințare despre 
lucrurile care nu se văd” (Evrei 11:1). Aceasta este temelia pe 
care Pavel și-a pus picioarele în final. După lista lui lungă de 
relații nereparate, el scrie: 

Însă Domnul a stat lângă mine, și m-a întărit, pen-
tru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin 
mine, și s-o audă toate Neamurile. Și am fost izbă-
vit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice 
lucru rău și mă va mântui, ca să intru în Împărăția 
Lui cerească. (2 Tim. 4:17-18) 

CAPCANA #2: ÎN LIPSA FINALULUI                                     
DORIT, DEVIN SARCASTIC 

„Bine... bine!” Puține cuvinte surprind mai bine cul-
tura noastră de nemulțumire cum o face această exclamație. 
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Adesea o auzim exprimată și astfel: prin răspunsul unui stu-
dent care își dă ochii peste cap la sfatul unui profesor; când 
un angajat își murmură protestul când i se spune să se în-
toarcă la lucru; în murmurul exasperat al unei mame ocupate 
când soțul ei îi spune că el nu poate lua copiii. 

„Bine... bine” este un val verbal de refuz. Este armura 
apatiei care ascunde inima din fața tulburării pe care o aduce 
agenda altora. 

Biblia spune că vorbele noastre sunt expresia belșugului 
care se găsește în inimile noastre (Luca 6:45). Atunci când ni 
s-a refuzat rezolvarea unei probleme, acest „bine... bine” se 
aude adesea în inimile noastre. El este expresia ostilității înfrâ-
nate – un resentiment subtil, iritat și bosumflat. „Bine... bine” 
trădează de multe ori o inimă cinică – una care se împietrește 
tot mai mult pentru că nu poate înțelege de ce i se refuză do-
rințele. Cuvintele acestea pot fi auzite sau nu, pot fi rostite cu 
putere sau cu subtilitate, cu îndrăzneală sau în șoaptă, dar de-
tașarea lor rece maschează o mie de deziluzii. Când pesimis-
mul nostru devine tot mai întunecat, se naște un sarcastic. 

Ce este sarcasmul mai exact? Sarcasmul „vede” prin 
aparența binelui și poate demasca „răul” din spatele lui. Am 
pus cuvintele „vede” și „răul” între ghilimele pentru că o per-
soană sarcastică va vedea cea mai rea posibilitate indiferent 
dacă ea se găsește acolo sau nu. Sarcasmul transformă emisi-
unea Saturday Night Live într-un stil de viață. Totul este o 
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glumă și toți sunt niște idioți. Toată viața devine un șir de 
împunsături sarcastice. 

Sarcasmul există acolo unde necredința și amărăciunea 
noastră se deghizează în discernământ. 

Când credința obosește să aștepte rezolvarea sau inter-
pretarea, o inimă poate începe să nu mai vadă decât cele mai 
rele lucruri. Ajunge sarcastică. 

Sonya a devenit sarcastică. Ea nu conștientizează asta, 
dar miroase ocazional rodul cinismului. Sonya și Sam își do-
reau copii. În fapt, „vreau” nici nu începe să descrie profun-
zimea dorinței lor. Amândoi veneau din familii mari și s-au 
căsătorit cu visul de a avea o casă aglomerată. Cu toate aces-
tea, treceau anii, dar copiii nu veneau. După un timp, Sonya 
a încetat să se roage lui Dumnezeu. Este epuizată să tot aș-
tepte, dar să nu primească. Ce trebuie să înțeleagă din infer-
tilitatea ei? Ea dorește să știe. Ea vrea să înțeleagă. Ea se în-
treabă dacă nu cumva este cazul să se îndrepte către adopție. 
Lipsa răspunsurilor a devenit o rană deschisă în sufletul ei. 
Sonya nu mai participă la întâlnirile proaspetelor mame din 
biserică, dar vine acasă și îi tot povestește lui Sam amintirile 
trecute ale unor astfel de întâlniri cu un ton atins de nemul-
țumire. Cu timpul, Sonya a ajuns să își rotească ochii când 
este anunțată o altă sarcină în biserică. Îndreptându-se către 
Sam, ea șoptește o critică răutăcioasă la adresa cuplului în ca-
uză, vorbe care cu greu ascund lupta care se duce în inima ei. 
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Dar Sam știe că ceva se epuizează în interiorul ei. 

De ce să cedezi în fața sarcasmului? Cinismul este o 
batjocură subtilă; el este un fel de a ne proteja pe noi înșine 
de dezamăgire și durere. Haideți să recunoaștem. Există mo-
mente când căsnicia ne va dezamăgi pe toți. Iar acest lucru 
este valabil chiar și în cele mai bune căsnicii. Ne căsătorim cu 
prezumția că ne vom bucura de o pregustare a cerului, după 
care trăim izbiți de cât de pământești pot deveni căsniciile. 
„Cum ai răspunde la întrebările, ‚Trăiesc pentru cer?’ sau 
‚Trăiesc așteptându-mă ca viața de aici să fie ca și cum aș trăi 
în cer?’”, ne întreabă Dan Allender. „Răspunsurile tale vor 
determina care sunt lucrurile pentru care te vei lupta toată 
viața”.2 

Creștinii care presupun că s-au căsătorit și că ar trebui 
să aibă parte de un fel de versiune a cerului devin sarcastici 
când descoperă cum căsniciile lor sunt pământești. 

CAPCANA #3: LUCRURILE NU VOR LUA NICIODATĂ O  
ÎNTORSĂTURĂ GREȘITĂ DACĂ FAC CE TREBUIE 

Eu am venit la credință la finele anilor 1970, într-un 
fel de creștinism care credea că trăim o perioadă unică dina-
intea sfârșitului lumii, când Dumnezeu Își restaura biserica. 
Am crezut că biserica se întorcea la viața din Fapte 2 – comu-
nitate, rugăciune și putere. Oamenii aveau să fie vindecați. 

 
2 Dan B. Allender and Tremper Longman III, Bold Love (Colorado Springs: NavPress, 
1992), p. 140. 
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Divorțurile n-aveau să mai aibă loc. Conflictele aveau să fie 
mereu rezolvate. Ne simțeam de parcă asistam la inaugurarea 
unei expresii a creștinismului în care puteam și noi, în final, 
să îndreptăm lucrurile. 

Am primit multe binecuvântări în acea perioadă. Dar 
o convingere neschimbătoare și totuși greșită a rămas înrădă-
cinată ani la rând în sufletul meu: poporul lui Dumnezeu care 
aplică Scriptura în lucrurile practice, poate depăși orice pro-
blemă. Iată un alt fel de a spune asta: „Dacă aplicăm corect 
adevărul lui Dumnezeu și facem ce trebuie, atunci lucrurile 
se vor îndrepta”. Îndreptarea lucrurilor părea să fie antidotul 
nostru pentru starea de cădere în păcat. Viața dusă corect va 
duce întotdeauna la rezolvarea problemelor. Viața ar fi ca 
într-un film bun cu Tom Hanks. În final, lucrurile se vor re-
zolva totdeauna. Dacă aș înțelege lucrurile bine. 

Această idee falsă a afectat felul în care eu și Kimm am 
tratat căsnicia: „Dacă putem să avem întâlniri romantice cu 
regularitate, dacă trăim transparent, ne mărturisim sincer 
greșelile și ne supunem unul altuia cu smerenie, atunci pu-
tem evita greșelile trecutului. Putem să le îndreptăm”. 

Deloc surprinzător este că acest fel de ascultare determi-
nistă a afectat și rolul nostru de părinți. Noi credeam că, dacă 
am fi fost părinți credincioși, vom putea determina sănătatea 
spirituală a copiilor noștri: „Dacă ascult de Biblie, îi disciplinez 
consecvent și îi dau înainte cu lecțiile din catehism, copii mei 
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vor arăta bine pe pământ și vor fi prezenți în Rai”. 

Niciun părinte din lumea noastră n-ar spune acest lu-
cru cu glas tare, dar el a devenit o formă de „îndreptățire prin 
parenting”. Un astfel de legalism se hrănește dintr-o încre-
dere că Dumnezeu ar răsplăti părinții credincioși cu niște co-
pii ascultători și convertiți – proporțional cu ceea ce noi me-
rităm. M-am străduit mult în această lucrare serioasă, așa că 
merit niște copii impresionanți! 

Am sucit-o și pe partea cealaltă. Dacă Evanghelia de-
terminismului ar fi adevărată, atunci cei rătăcitori ar fi rezul-
tatul greșelilor și al eșecurilor altora. Dacă unul dintre soți 
iese de pe orbită, celălalt ar trebui să culeagă rodul acestei 
abateri de pe cale. Eu nu sugerez aici că evlavia, cârmuirea sau 
achitarea bună de rolul de părinți nu ar conta. De exemplu, 
când părinții sunt evlavioși, aceasta are o influență pozitivă 
asupra copiilor, pe când practicile greșite de creștere a copii-
lor îi influențează negativ. Dar cuvântul cheie este influența. 
În căsnicie și parenting, foarte mulți creștini confundă fără 
să vrea influența cu rezultatele garantate. Această prezumție 
Îl scoate pe Dumnezeu din ecuație, după cum scoate și starea 
de păcat a lumii și voința omului. Russell Moore scria: 

Ceva a luat-o razna când o credincioasă are impre-
sia că trebuie să se protejeze de biserica ei, de teama 
ca nu cumva criza spirituală a fiicei ei să ajungă su-
biect de discuție, dacă nu cumva a fost hrănită la 
sân prea mult timp sau dacă nu cumva ar fi ales 
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școala acasă în detrimentul școlii publice. Acest 
lucru este relevant în special când literalmente fi-
ecare familie din Scriptură, fără excepție, are fii ră-
tăcitori, inclusiv cea a lui Dumnezeu Tatăl.3 

Noi nu suntem stăpânii propriilor destine, a destinu-
lui soțului/soției sau a destinelor copiilor noștri. Așa cum 
observă Moore, „Dumnezeu este Tatăl perfect, și totuși El are 
copii rătăcitori (Rom. 3:23; Luca 15:11-32). Ce ar putea să 
ne determine să ne închipuim că așa ceva n-ar putea fi nicio-
dată parte din povestea vieții noastre?”4 

Adevărul este că nu putem scăpa de cădere. Timpul 
ne-a demonstrat acest lucru, nouă și bisericii. Tinerii s-au 
răzvrătit. Căsniciile au trecut prin momente grele. Viața ne-
a pus în fața circumstanțelor neașteptate. Am învățat o lecție 
dureroasă: ascultarea noastră și trăirea creștină nu garantează 
rezultate imediate sau predeterminate. Credința că „dacă fac 
ce trebuie, lucrurile nu o vor lua niciodată razna” s-a dovedit 
a fi stânjenitor de amăgitoare. Atâtea lucruri rămân instabile 
și incerte în această viață... 

Cuplul căsătorit care crede că „lucrurile nu se vor în-
răutăți niciodată dacă face ce este bine” a ajuns deseori la dez-
amăgire – sau chiar mai rău. Alipirea de o astfel de gândire 
deterministă aduce roade rele. Ea ne poate transforma în 

 
3 Russell Moore, The Storm-Tossed Family: How the Cross Reshapes the Home (Nashville: 
B&H, 2018), p. 16–17.  
4 Moore, The Storm-Tossed Family, p. 16–17. 
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niște farisei când lucrurile merg bine, și ne lasă zdrobiți când 
lucrurile o iau pe altă cale. 

HRISTOS ÎI ELIBEREAZĂ PE CEI CAPTIVI 

Da, vestea sună descurajator – o lume zdrobită lasă viața 
deschisă pentru orice. Și adesea este vorba de vești rele. Oame-
nii sunt adesea răniți. Și rămân răniți. Se poate să nu poți vedea 
întotdeauna viitorul luminos, pentru că uneori nu există așa 
ceva. Dar există o veste care are nădejdea alipită de ea. Și are 
nădejde datorită lui Dumnezeu, care o alipește de ea. Dumne-
zeu are mereu un plan bun îmbrăcat în scopurile Lui desăvâr-
șite. Și în timp ce rezolvările ne pot evita în prezent, soluția fi-
nală este ancorată în lucruri cu mult mai importante. 

Trecutul 

Evanghelia este glorioasă pentru că ea constituie solu-
ția lui Dumnezeu asupra celor mai importante aspecte cu fi-
nal deschis din univers: tragedia păcatelor noastre și a despăr-
țirii noastre de un Dumnezeu sfânt. În Hristos, avem rezol-
varea pentru criza păcatului și nădăjduim după ziua când 
toate lucrurile vor fi îndreptate. Când absența rezolvării ne 
întunecă prezentul, ne putem întoarce la ceea ce Hristos a 
împlinit la Golgota și să ne amintim că „s-a isprăvit!” Finalul 
dulce a fost obținut. 

Evident, nu toată viața noastră este legată strâns de un 
final clar. Există domenii în care, asemenea lui Pavel, lumea 
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noastră relațională rămâne dureros de deschisă oricărui dez-
nodământ. Poate că este vorba despre fostul soț/fosta soție, 
un prieten vechi sau chiar cineva din familie. Am încercat, 
dar pur și simplu nu ne împăcăm în felul în care ne dorim. 
Este atât de bine să îți amintești că, datorită lui Hristos, ai 
primit deja împăcarea care contează cel mai mult. Noi sun-
tem îndurerați de relațiile nevindecate. Cu adevărat ne doare. 
Acestea sunt printre cele mai dificile poveri de purtat în 
această lume. Dar acolo unde există un impact disproporțio-
nat care durează prea mult și ne pictează lumea în culori în-
tunecate, nu cumva aprobarea din partea acelei persoane sau 
a acelui grup a contat mai mult decât ar fi trebuit? Adu-ți 
aminte că, fiind credincios, te trezești în fiecare dimineață 
având intactă cea mai importantă relație. 

Noi sperăm să ne vindecăm relațiile frânte și ca situa-
țiile complicate să fie soluționate. Dar nu este neapărat nece-
sar să se întâmple asta. Iubindu-mă suficient ca să moară 
pentru păcatele mele, Hristos mi-a împlinit cea mai pro-
fundă nevoie. 

Viitorul 

Dar există mai multe vești bune. Nădejdea noastră nu 
rămâne pur și simplu ascunsă departe în trecut. Ridică-ți ochii 
ca să vezi un viitor care se apropie! El aduce cu el finalul care 
acum fuge de tine. Anticiparea cerului nou și a pământului 
nou ne reamintește că nedreptatea, conflictele nerezolvate, 
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provocările în căsnicie, trădarea și relațiile rupte sunt dureri 
temporare. Rezolvarea acestora aleargă repede spre tine cu 
trecerea fiecărui moment din fiecare zi.  

Oamenii care pot traversa strada pentru a evita situația 
jenantă de a te saluta vor plânge în curând de bucurie când 
te vor vedea în lumea viitoare. Fiecare sămânță rea dintr-o 
inimă înclinată către rău va fi fie convertită, fie condamnată. 
Plăcerea bucuriei nesfârșite va înlocui durerea întrebărilor 
nerezolvate. 

Numai un viitor sigur ca acesta poate liniști suspinele 
noastre de o clipă. Într-o întorsătură surprinzătoare, totuși, 
vei vedea cum Dumnezeu a folosit acele cicatrice ca să te 
ajute să înduri în modalități la care n-ai visat niciodată. 

Da, finalul se apropie. Totuși, pentru moment, el este 
supralicitat. 
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Momentul definitoriu nr. 10:                                                  
Când afli că finalul este supralicitat 

 

Când ne căsătorim, majoritatea dintre noi presupunem că, dacă 
aplicăm Evanghelia în viețile noastre, putem trăi o viață în care lu-
crurile se rezolvă, în care trauma poate fi înlocuită de un final ideal. 
Dar ce te faci dacă ai o viață sau o căsnicie plină de dureri relațio-
nale nerezolvate? 

 Momentul Răspunsul nostru 

Decizia de a că-
uta adevărul 

Îi voi permite absenței 
rezolvării problemelor să 
mă țină captiv și să devin 
o povară apăsătoare 
pentru căsnicia noastră? 

Sau voi recunoaște că Împă-
răția lui Dumnezeu este pre-
zentă, chiar dacă nu încă fina-
lizată, că mântuirea a venit 
chiar dacă zdrobirea și moar-
tea încă sunt prezente? 

Prețul cerut Voi crede că a face lu-
crurile cum trebuie este 
antidotul căderii și a con-
secințelor ei? 

Sau voi avea încredere că sin-
gurul care rezolvă lucrurile 
este Isus, care ne dă fără 
plată neprihănirea Lui, în 
ciuda eșecurilor noastre? 

Oportunitatea de 
a-L înălța pe 
Dumnezeu 

Voi simți nevoia schim-
bării imediate a situației 
sau răspunsuri rapide ca 
să pot avea pace? 

Sau voi avea încredere în pro-
vidența lui Dumnezeu asupra 
vieții noastre zdrobite, conti-
nuând în credință chiar și 
atunci când răspunsurile și 
transformarea mă ocolesc? 

Felul în care su-
fletul crește 

Mă voi proteja de dez-
amăgire și durere cu 
orice preț? 

Sau voi crede că împăcarea 
de care avem cea mai mare 
nevoie a fost deja procurată 
pentru noi în Hristos, chiar și 
când nu o pot vedea în cir-
cumstanțele noastre? 

Felul în care 
aceasta stabi-
lește destinația 
noastră 

Voi deveni sarcastic vă-
zând ce este mai rău în 
orice situație, indiferent 
care este realitatea? 

Sau îmi voi ridica ochii, înde-
părtându-i de realitățile trecă-
toare și privind către certitudi-
nea unui viitor restaurat în ce-
rul cel nou și pe pământul cel 
nou? 
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CAPITOLUL 12 

........ 

HARUL ÎNVINGE MOMENTELE                           
PE CARE LE-AI IROSIT:                                

MOARTEA LUI IVAN ILICI 

 

Ai irosit vreodată o întreagă după-amiază? Hai, fii sin-
cer. Noi toți am făcut asta. Într-o anumită măsură, noi toți 
suntem niște indivizi care ne uităm la filme în șir, care fug de 
muncă și care se complac într-o pierdere de timp oricât de 
mică. Noi toți am acumulat niște absențe. Totuși, în ciuda 
catalogului tău de regrete legitime, cuvântul „risipă” proba-
bil că nu se află în centrul poveștii vieții tale. Dar dacă ar fi 
așa? Cum ar fi dacă imaginea cu adevărat clară a felului în 
care ar fi trebuit să trăiești și să iubești sosește odată cu ulti-
mele tale clipe pe pământ? 

CINE A FOST IVAN 

Contele Lev Tolstoi (1828-1910) s-a născut într-o fa-
milie bogată din Rusia, una cu sânge albastru. Lev a avut 
parte de un start aristocrat în viață. Viața lui a fost împănată 
de privilegii, până ce, în a patra ei decadă, a trecut printr-o 
criză a conștiinței, criză urmată de o trezire spirituală. Majo-
ritatea istoricilor cred că aceasta a fost o convertire autentică 
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la Hristos, marcată de practici monastice și o slujire pasio-
nată a săracilor. 

Dincolo de a scrie vestitul roman Război și Pace, una 
dintre capodoperele literare ale Rusiei, Tolstoi a scris Moar-
tea lui Ivan Ilici, o nuvelă despre un magistrat obișnuit din 
Rusia, din clasa de mijloc a societății. Ivan Ilici nu se deose-
bește decât printr-o ambivalență hotărâtă față de lumea de 
afară. El este competent, ambițios, rezonabil față de cei care 
greșesc și înarmat cu acel fel de vanitate care alimentează ob-
sesia de sine. Cu alte cuvinte, el este un suflet calculat care își 
folosește cariera luptându-se să avanseze. 

Pentru Ivan, viața este o scenă unde jocul cuiva este 
măsurat prin impresia lăsată asupra altora. Cărțile pe care el 
le citește, hainele pe care le poartă, averile sale, înfățișarea fe-
ței lui – toate lucrurile din viața lui Ivan se conformează con-
vențiilor sociale corecte. Toate lucrurile se transformă în 
stâlpi bine așezați, susținându-i amăgirile grandomaniei. 

Dar Ivan Ilici nu este lipsit de calități vrednice de lău-
dat. El este inteligent, conștiincios și ospitalier. Totuși, sufle-
tul lui este superficial din punct de vedere moral – insufici-
ent ca să încapă în el orice alte interese decât ale lui. Într-o 
lume în care fiecare răsărit de soare aruncă mister și comple-
xitate asupra ei, Ivan evită lumina, fiind mulțumit să locu-
iască într-un gri crepuscular al unei vieți necercetate. Astfel, 
Ivan ni se înfățișează ca un exemplu de manual al unei vieți 
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irosite, ale cărei orori nu izvorăsc din rău, ci din dualitatea 
față de soția lui, față de familia lui și față de alții.  

Ivan nu este doar un om; el este simbolul vieții trăite 
fără Dumnezeu – consecința epică a unei existențe fără sens. 
„Viața lui Ivan Ilici”, începe Tolstoi, „a fost cea mai simplă și 
mai obișnuită și, de aceea, cea mai groaznică”.1 

Când se transformă obișnuitul și simplul în groaznic? 
Tolstoi răspunde: când acea viață obișnuită și simplă este ri-
sipită pe o amăgire de sine. Tolstoi ilustrează cel mai clar exis-
tența fără sens a lui Ivan prin ritmurile din căsnicia lui. Ne-
vasta lui Ivan, Praskovia Fiodorovna Golovina, este un per-
sonaj needucat care se întâlnește cu moralitatea subțire a lui 
Ivan prin propria gândire ușuratică. Căsnicia lor este o coali-
ție de conveniență... până nu mai este. Fiind inițial decora-
tivă pentru imaginea lui Ivan, ceea ce am putea denumi azi 
„o soție trofeu”, Praskovia devine încetul cu încetul un im-
pediment pentru confortul lui Ivan, un factor strident care 
îi distruge pacea. „Fără vreun motiv, nevasta lui”, așa cum 
vorbea Ivan cu sine, „a început să tulbure plăcerea și cursul 
vieții lor”.2 Ea cere atenția lui Ivan, îl găsește vinovat de felul 
în care o trata, devine geloasă fără motiv și uneori face „scene 
grosolane și de maniere rele”.3 

 
1 Leo Tolstoy, The Death of Ivan Ilych, trans. Aylmer and Louise Maude, Oxford World 
Classics 432 (London: Oxford University Press, 1935), p. 11. Toate citatele din acest capi-
tol sunt preluate din versiunea aflată în domeniul public. 
2 Tolstoy, The Death of Ivan Ilych, p. 18. 
3 Tolstoy, The Death of Ivan Ilych, p. 18. 
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Pentru Ivan, un tip a cărui viață este mai degrabă frun-
zărită decât scormonită, purtarea Praskoviei devine insuporta-
bilă. De aceea, el face pasul înapoi și își creează un domeniu 
comod de care ifosele deranjante și cererile supărătoare ale so-
ției lui să nu se poată atinge. Nuvela contelui Tolstoi pleacă de 
pe acest loc insular – cu Ivan izolat, Praskovia închisă și căsni-
cia lor o banală asociere ceremonială. Dar ținta poveștii lui 
sunt ultimele clipe ale lui Ivan – sosirea morții lui. 

O VIAȚĂ DE REGRETE 

Ivan descoperă o durere în trupul lui. Fiind un individ 
neobișnuit cu deranjul, prezența durerii îl îngroapă sub o 
avalanșă de compătimire de sine. Mintea lui se rotește spre 
interior și în jos pe măsură ce lumea lui se contractă în fața 
agoniei durerilor lui. Boala ia control asupra lui și, deși nedi-
agnosticată, devine, inexplicabil, fatală... pur și simplu pen-
tru că Ivan crede că așa va fi. 

Declinul fizic al lui Ivan îl împinge destul de neaștep-
tat către momentul cercetării morale. De acolo, el pășește în-
cet și ezitant către un teren neexplorat. Într-un episod de su-
ferință auto-impusă, Ivan are parte de o scânteie de claritate 
morală: 

„Este ca și cum aș fi luat-o la vale în timp ce îmi 
imaginam că urc. Și este foarte adevărat. Urcam în 
opinia publică, dar decădeam în aceeași măsură în 
viața proprie. Acum totul s-a sfârșit și nu-mi mai 
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rămâne decât moartea”.4 

Moartea aduce claritate în gândurile lui Ivan. Ceasul 
lui final devine momentul lui definitoriu, marcat de sosirea 
unei întrebări spinoase: Dacă mi-am irosit toată viața? 

A fi uman înseamnă să fii căzut în păcat. Noi nu sun-
tem divini, ci defecți, nu infailibili, ci greșiți, nu nelimitați, ci 
zdrobiți. Dacă ești viu, te lupți cu regretul. M-am căsătorit cu 
persoana greșită? Mi-am luat slujba greșită? Mi-am ratat che-
marea? Mi-am crescut copiii prea egoist? Am trăit prea leneș?  

Prin intermediul lui Ivan Ilici, contele Tolstoi ne in-
vită să analizăm această problemă delicată, dar perenă. Ivan 
pare să se întrebe: Acum, că sunt brutal de onest și problemele 
mele reale au devenit foarte clare, este prea târziu ca să le re-
zolv? Dacă toată viața mea a fost greșită și căsnicia mea n-a 
mers, aș putea să mai îndrept lucrurile? Există nădejde pen-
tru o persoană ale cărei decizii au neglijat adevărul și au oco-
lit momentele definitorii? Pot fi depășite cele mai mari eșecuri 
ale mele din circumstanțele critice ale vieții? 

ȚEPUȘUL MORȚII 

Moartea nu este niciodată o simplă „trecere”. Ea se pe-
trece când căderea se întâlnește cu judecata. Pentru cei care 
patinează pe deasupra unor dureri mărunte, moartea vine cu 
o judecată violentă, un moment de zdrobire când uraganul 

 
4 Tolstoy, The Death of Ivan Ilych, p. 64. 
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adevărului sosește asemenea unei avalanșe. Dacă viața este 
casa nebunului, adevărul gol goluț care vine odată cu moar-
tea îl zdrobește pe nebun. Întrebările care îi cercetează sufle-
tul pot deveni vânturi de categoria a 5-a, catastrofice când nu 
își găsesc un răspuns. Ivan stă neajutorat în fața rafalelor dis-
trugătoare ale acuzației în vreme ce momentele sale finale îl 
umplu de o agonie imposibil de ascuns: 

Și-a dat seama că, ceea ce i se părea cândva cu totul 
imposibil, anume să nu își fi cheltuit viața așa cum 
ar fi trebuit, ar putea fi, la urma urmei, adevărat. Și-
a dat seama că încercările lui cu greu perceptibile de 
a se ridica împotriva lucrurilor considerate bune de 
către cei mai aleși oameni, acele impulsuri cu greu 
observabile pe care le-a suprimat imediat, s-ar putea 
să fi fost adevărate, și tot restul să fi fost false. Iar 
îndatoririle lui profesionale și tot aranjamentul vie-
ții și al familiei, ca și toate interesele lui sociale și ofi-
ciale să fi fost toate niște minciuni. El a încercat să 
apere toate aceste lucruri în mintea lui și a simțit 
dintr-o dată slăbiciunea a ceea ce apăra. Nu era ni-
mic de apărat. 

„Dar dacă așa stau lucrurile”, și-a spus Ivan, „și plec 
din această viață conștient că am pierdut tot ceea ce 
mi s-a dat și că îmi este imposibil să o corectez – ce 
se va alege de mine?”5 

 
5 Tolstoy, The Death of Ivan Ilych, p. 69. 
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Fără răspuns, Ivan este cuprins de presimțirea groazei. 
De aceea, el este deznădăjduit. Pierzarea îi toacă sufletul. Pe 
măsură ce viața omului se scurge din trupul lui, întrebările 
îngropate de demult încep să iasă la suprafață asemenea tru-
purilor din albia unui râu tocmai secat. Și totuși nu apar răs-
punsurile. 

Apoi, într-o manifestare neobișnuită de preocupare, 
Praskovia, soția lui Ivan, îl imploră să ia Cina. Acesta este stri-
gătul disperat al unei neveste abandonate pentru sufletul 
pierdut al bărbatului ei. 

Ivan este de acord – poate doar ca să o liniștească. Dar 
în acel moment, o flacără de adevăr cade asupra lui. Ivan are 
un moment de luciditate, un moment definitoriu. Când se 
trage cortina vieții lui, Ivan vede că sufletul lui fusese defor-
mat, corupt și deznădăjduit de pierdut. 

Prieteni, fie-vă milă de omul care își vede sufletul fără 
ocrotirea unui apărător sau mijlocitor! Pe când asupra con-
științei lui se abate realitatea unei căsnicii irosite și a unei vieți 
risipite, Ivan începe să strige: 

Din acel moment, strigătele lui au continuat 
vreme de trei zile, și au fost atât de groaznice, încât 
se puteau auzi înfricoșător de după două uși în-
chise. La momentul când i-a răspuns nevestei lui, 
Ivan și-a dat seama că era pierdut, că nu se putea 
întoarce, că venise sfârșitul, chiar sfârșitul, iar în-
doielile lui erau încă nerezolvate și rămâneau niște 
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îndoieli. 

„O, o, o!”, striga el pe diferite tonuri... 

Vreme de trei zile, în care timpul nu a existat pen-
tru el, Ivan s-a zvârcolit... S-a zbătut cum se zbate 
unul condamnat la moarte în mâinile călăului lui, 
știind că nu se poate salva. Și simțea clipă de clipă 
că, în ciuda tuturor eforturilor lui, se apropia tot 
mai mult de ceea ce îl îngrozea... Încercările [lui 
anterioare] de a-și justifica viața l-au ținut legat și 
l-au împiedicat să înainteze, aducând asupra lui 
cel mai mare chin dintre toate.6 

Să ne oprim un pic și să reanalizăm această scenă. Am 
parcurs până aici un drum anume, trecând cu vederea cel mai 
întunecat moment al lui Ivan. Putem trasa căile neuronale 
ale minții lui torturate și agitate când adevărul înfricoșător a 
ieșit la lumină. Ideea unei vieți risipite este un lucru prea în-
grozitor de acceptat, astfel încât conștiința lui Ivan (și proba-
bil și trupul lui) lucrează ore suplimentare, sondând trecutul 
și căutând în van o cale prin care să se justifice.  

Un muribund aflat în cel mai important moment al 
vieții lui are nevoie disperată de imunitate pentru deciziile lu-
ate, pentru plăcerile și înclinațiile lui. În Ivan – și, în realitate, 
în noi toți – se află adânc îngropat un avocat al apărării care 
respinge culpabilitatea noastră și caută cu disperare dovada 

 
6 Tolstoy, The Death of Ivan Ilych, p. 71. 
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care să îl ajute să explice miile de acte și omisiuni obsedate de 
sine. 

Dar niciun astfel de avocat nu este de găsit. Ivan ră-
mâne cu acuzațiile, vinovat și vrednic de moarte. El își con-
știentizează viața irosită. El vede în viața lui o pustietate de o 
vanitate deșartă. 

Ivan zace muribund, cu totul învins – zdrobit de viața 
trăită într-o lume decăzută. Condamnarea își face apariția 
când descoperirea auto-justificării sale îl pune în fața „celui 
mai chinuitor moment din întreaga viață”. Calea către Iad 
este plină de oameni care, priviți la suprafață, par să aibă vieți 
obișnuite. Dar când sapi dincolo de această suprafață, desco-
peri motivații rele și o mulțime de alegeri groaznice. Aceasta 
este viața lui Ivan Ilici – simplă, obișnuită și groaznică. Ivan 
zace suspendat între două lumi, un colaborator culpabil la 
propria condamnare. 

Este situația lui dincolo de granița până la care poate fi 
ajutat? Dar mai important, ești și tu într-o astfel de situație? 
Ce se poate face pentru un om a cărui suflare muribundă este 
bântuită de relațiile risipite, de o căsnicie distrusă și de o viață 
irosită? 

PUTEREA HARULUI CARE REDEFINEȘTE TOTUL 

Și el era suspendat între două lumi – acest tâlhar țin-
tuit pe o cruce. Alături de el mai erau răstigniți doi tâlhari. 
Unul era un nebun care murea pentru crimele lui. Celălalt 
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era Dumnezeu. Trei oameni, țintuiți pe trei cruci, în toate 
chinurile morții și întâlnindu-se cu momente definitorii în 
care, asemenea lui Ivan, cuvintele lor aveau să le scoată ini-
mile la lumină. 

„Nu ești Tu Hristosul?”, a strigat nebunul. „Mântu-
iește-Te pe Tine însuți, și mântuiește-ne și pe noi!” (Luca 
23:39). În gura unui nebun, aceste cuvinte aveau acest sens: 
„Uită de Tine, și scapă-mă pe mine!” Necazul cu oamenii ne-
buni este că ei nu-L văd pe Dumnezeu (Ps. 53:1), nici măcar 
atunci când El stă atârnat pe o cruce lângă ei. Acest tâlhar a 
murit batjocorindu-L pe Dumnezeu (Matei 27:44). Mo-
mentul lui final i-a pecetluit soarta. 

Și celălalt tâlhar atârna acolo ca un infractor împietrit, 
dar el s-a înmuiat în fața morții. Acest om era un fel de Ivan 
Ilici din primul secol, atârnat pe o cruce. Dar spre deosebire 
de Ivan, nu căpătăm niciun crâmpei din gândurile sale finale. 
Au fost păstrate doar cuvintele pe care el le-a adresat celorlalte 
două persoane crucificate. Cu toate acestea, ele ilustrează lăți-
mea, lungimea și adâncimea harului lui Dumnezeu. 

Mai întâi, el îi vorbește nebunului: „Nu te temi tu de 
Dumnezeu, tu, care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este 
drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noas-
tre; dar omul acesta n-a făcut niciun rău” (Luca 23:40-41). 

Apoi I se adresează Mântuitorului: „Doamne, adu-Ți 
aminte de mine, când vei veni în Împărăția Ta” (23:42). 
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Chiar dacă acest tâlhar suporta consecințele anilor ri-
sipiți pe infracțiuni, harul pe care el l-a primit în ultimele sale 
clipe i-a redefinit viața. „Adevărat îți spun”, îi șoptește Isus, 
„că astăzi vei fi cu Mine în Rai” (23:43). 

Este oare harul suficient de puternic să smulgă pe ci-
neva din consecințele unei vieți de crime, nebunii și stupidi-
tate absurdă și egoistă? Poate Isus să mântuiască pe cineva 
din pedeapsa dreaptă pentru o viață irosită? 

Sau poate că întrebarea corectă este: Ar trebui El să 
facă asta? 

HAR IRAȚIONAL 

Isus a sus cândva o pildă despre niște zilieri. Un stăpân 
a angajat lucrători în via lui la începutul zilei și le-a promis un 
dinar, o plată bună pentru o zi de muncă. Apoi el a continuat 
să angajeze muncitori pe măsura trecerii zilei, aducând un 
grup de astfel de lucrători chiar cu un ceas înainte de sfârșitul 
zilei de lucru. Când s-a auzit fluierul de final, au fost strânși 
toți lucrătorii și li s-a plătit un dinar fiecăruia (plata pentru o 
zi întreagă de muncă), începând de la ultimii veniți! Văzând 
aceasta, cei angajați mai de timpuriu se așteptau la un bonus; 
la urma urmei, munciseră mai mult și mai din greu. 

Dar asta nu s-a petrecut. Stăpânul i-a plătit fiecărui 
muncitor exact atât cât s-au înțeles când i-a angajat – un dinar. 

Cei ce lucraseră toată ziua au început să cârtească. Ei 
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considerau că stăpânul acționase nedrept și credeau că ei me-
ritau mai mult. Leafă egală pentru muncă inegală li se părea 
o nedreptate, o politică de remunerare fundamental inco-
rectă. „Drept răspuns, el [stăpânul] i-a zis unuia dintre ei: 
,Prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate; nu te-ai tocmit cu 
mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine, și pleacă. Eu vreau să îi 
plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau 
cu ce-i al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun?’” 
(Matei 20:13-16). 

Felul cum îl considerăm pe stăpânul din această pildă 
spune mult despre cum înțelegem harul. Meritau cei care lu-
craseră toată ziua mai mult decât li se promisese? Îl obliga ge-
nerozitatea stăpânului, manifestată față de cei ce lucraseră 
doar o parte din zi, să schimbe grila de salarizare pentru toți? 
Sindicatul ar fi răspuns afirmativ. Tu ce zici? 

Prin această poveste, Isus scoate la lumină inimile 
noastre pretențioase. Noi scanăm mereu pământul în căuta-
rea lucrătorului care pare mai puțin meritoriu, ca să putem 
argumenta de ce noi merităm mai mult. Noi suntem niște 
schimbători de bani în domeniul moralității, scăzând din va-
loarea harului prin a-l converti în moneda pentru meritele 
noastre. Indivizii care au muncit toată ziua se compară cu al-
ții și concluzionează că ei merită mai mult. Dar generozitatea 
lui Dumnezeu față de unii nu este o expresie a nedreptății 
Lui față de alții. 
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Dumnezeu a întors foaia. În Hristos, ultimul este pri-
mul și primul este ultimul. El dă același har indiferent de 
orele muncite. Așadar, harul smulge un tâlhar muribund din 
flăcări și îl trimite direct în Paradis. Acesta este felul în care 
Dumnezeu poate să rezolve o viață irosită. Există oare ceva în 
tine care cârtește când te gândești la ce îndurare a primit acel 
tâlhar? 

CÂND RISIPA SE ÎNTÂLNEȘTE CU HARUL 

Acesta este motivul pentru care îmi place povestea lui 
Ivan Ilici. Căsnicia lui a fost irosită. Viața lui a fost risipită. 
El merită consecințele veșnice. Narcisistul patetic este un om 
muribund, mizer. Ce aș simți oare față de el dacă aș afla că a 
avut parte de generozitatea pe care nu o merita? 

Povestea lui Tolstoi se încheie cu momentul definito-
riu final al lui Ivan: 

Dintr-o dată, o forță l-a lovit în piept și în coastă, 
fiindu-i astfel și mai greu să respire, astfel că a că-
zut printr-o gaură la fundul căreia era o lumină. 
Ce s-a întâmplat cu el a fost ca senzația pe care unii 
o trăiesc într-un vagon de tren când crede că 
merge înapoi, în vreme ce, în fapt, el merge îna-
inte, așa că devin conștienți dintr-o dată de adevă-
rata direcție. 

„Nu, nu este deloc ceea ce merit”, și-a spus în sine, 
„dar nu contează. Se poate rezolva. Dar ce este 
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drept?”, s-a întrebat el, și s-a liniștit dintr-o dată. 

Acest lucru a avut loc la finalul zilei a treia, cu doar 
două ore înaintea morții. Tocmai atunci, băiatul 
lui școlar s-a furișat în camera tatălui și s-a apro-
piat de patul lui. Muribundul încă țipa disperat și 
îți flutura mâinile. Mâna i-a căzut pe capul băia-
tului, iar acesta a prins-o, i-a sărutat-o apăsat și a 
început să plângă. 

Chiar în acel moment, Ivan Ilici a căzut și a văzut 
lumina, descoperindu-i-se că, deși viața lui nu fu-
sese ce trebuia să fie, ea încă putea fi reparată. S-a 
întrebat în sine, „Ce este drept?” și s-a liniștit, as-
cultând.7 

Ceva neașteptat s-a întâmplat atunci. Harul apare la ca-
pătul neiertător al unei vieți irosite. Ivan se liniștește, poate pen-
tru prima dată în viața lui. El stă acolo proșternut – gândindu-
se, ascultând și întrebând, Ce este drept? 

Dumnezeu este prezent în cea mai adâncă groapă a exis-
tenței omenești. Asemenea tâlharului care a spus șoptind, 
„Doamne, adu-Ți aminte de mine, când vei veni în Împărăția 
Ta!” (Luca 23:42), Dumnezeu îi dă lui Ivan răspunsul corect și, 
prin har, Îi arată calea pe care să urce. Uneori scara apare în cele 
mai neașteptate locuri: 

Atunci [Ivan Ilici] a simțit că cineva îi săruta mâna. 
Și-a deschis ochii, s-a uitat la băiatul lui și i-a părut 

 
7 Tolstoy, The Death of Ivan Ilych, p. 72. 
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rău. Nevasta lui s-a apropiat, iar el a privit-o. Ea se 
holba la el cu gura deschisă, cu lacrimi pe nas și pe 
obraji, și cu o privire disperată pe față. I-a părut rău 
și pentru ea. 

„Da, îi fac să se simtă groaznic”, gândea el. „Acum 
sunt întristați, dar le va fi mai bine după ce voi 
muri”. Își dorea să spună acest lucru, dar nu avea 
tăria. „Apoi, de ce să vorbesc? Trebuie să acționez”, 
gândea el. I l-a arătat din priviri pe băiat nevestei 
lui și i-a zis: „Du-l de aici... îmi pare rău pentru el... 
îmi pare rău și pentru tine...” A încercat să adauge, 
„iartă-mă”, dar a spus „renunță” și și-a fluturat 
mâna, știind că Acela a cărui înțelegere contează, 
avea să înțeleagă. 

Și dintr-o dată i s-a părut clar că ceea ce îl apăsase, 
despre care credea că n-o să-l părăsească, dispărea 
de îndată dintr-o parte, din zece părți, din toate 
părțile. Îi părea rău pentru ei, [și] trebuia să se 
poarte astfel încât să nu îi rănească: să-i elibereze și 
să se elibereze pe sine de aceste suferințe. „Cât de 
bine și simplu!”, se gândea el. „Și durerea?”, s-a în-
trebat în sinea lui. „Unde a dispărut? Unde ești, 
durere?” 

Și și-a îndreptat atenția către ea. 

„Da, aici e. Ei, și? Să fie durere”.8 

 
8 Tolstoy, The Death of Ivan Ilych, p. 72–73. 
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Când vine harul, durerea se întoarce la mărimea ei po-
trivită. Suferința este întotdeauna serioasă și intens de mare, 
dar ea nu trebuie să ne definească. Când Ivan se întâlnește cu 
harul lui Dumnezeu, el își mută atenția. Starea lui nu se 
schimbase, dar durerea lui – care, în mâinile lui Tolstoi, de-
vine un simbol al iubirii de sine a lui Ivan – nu mai domnește 
peste sufletul lui. Idolul lui Ivan fusese detronat; prezența lui 
Dumnezeu preia comanda. Acum nevasta lui intră în aten-
ție; se naște o nouă iubire. Iar sub stăpânirea nouă a iubirii, 
frica nu mai domnește. 

„Iar moartea... unde este ea?” 

El a căutat frica lui obișnuită de moarte, dar n-a 
mai găsit-o. „Unde este? Ce moarte?” Nu mai 
exista frică, pentru că nu mai era moarte. 

În locul morții era lumină. 

„Aha, asta este!”, a exclamat el dintr-o dată cu glas 
tare. „Ce bucurie!” 

Toate acestea i s-au petrecut într-o singură clipă, 
iar sensul lor nu s-a schimbat. Pentru cei prezenți, 
agonia lui a continuat vreme de încă două ceasuri. 
Ceva i s-a înțepenit în gât, trupul lui schimonosit 
s-a zbătut, apoi respirația și zvâcnirile au devenit 
tot mai rare. 

„S-a isprăvit!”, a zis cineva de lângă el. 

El a auzit aceste cuvinte și le-a repetat în sufletul lui. 
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„Moartea s-a isprăvit”, și-a spus în sine. „Nu mai 
este!” 

A tras o suflare, s-a oprit în mijlocul unui suspin, 
s-a întins și a murit.9 

Acolo unde harul iese la război, el învinge. Însăși pute-
rea necesară pentru pocăință vine de la Acela căruia Îi place 
să ierte (Efes. 2:8). Când harul a îndepărtat degetele groazei 
care îi sugrumau inima, Ivan Ilici a descoperit acest adevăr. 
Chiar dacă el încă mergea „prin valea umbrei morții”, Ivan 
nu se temea de niciun rău. Dumnezeu era de acum cu el. 
Dumnezeu îl mângâia (Ps. 23:4-5). Dumnezeu îl scotea din 
temerile lui (Evrei 2:15). Cu adevărat harul i-a furat morții 
puterea asupra unei vieți risipite. „Unde îți este biruința, 
moarte? Unde îți este boldul, moarte?” (1 Cor. 15:55). 

Cuvintele de final ale lui Ivan, „moartea s-a isprăvit”, 
abia dacă s-au auzit. Dar ele ne descoperă suficiente lucruri 
pentru a ne arăta că viața lui va fi acoperită de moartea altuia, 
a Aceluia ale cărui cuvinte de final au fost rostite la Golgota, 
de pe o cruce îmbăiată în sânge – momentul definitoriu su-
prem. Isus a trăit o viață perfectă pentru a ne elibera din tem-
nița unei vieți irosite. 

Harul învinge. În ultima lui suflare, Ivan șoptește, 
„[moartea] nu mai este”. Frica, durerea și condamnarea zdro-
bitoare a unei vieți risipite pe altarul lui Ivan se evaporă sub 

 
9 Tolstoy, The Death of Ivan Ilych, p. 73. 
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răsăritul strălucitor al unei dragoste noi pentru soția și fiul 
lui. Când Ivan stătea suspendat deasupra flăcărilor Iadului, 
Hristos a intervenit, l-a smuls și l-a dus în locul siguranței. 

CÂND HARUL CÂȘTIGĂ, RISIPA PIERDE 

Cred că este posibil să denaturăm intenția pe care con-
tele Tolstoi a avut-o când a scris această poveste. Harul care 
mântuiește un suflet la doar câteva momente de moarte 
poate fi văzut ca un har care închide ochii în fața unei vieți 
irosite. Dar povestea lui Ivan Ilici nu este o invitație să-ți risi-
pești viața în anticiparea unei reveniri în ultima clipă. În fapt, 
Tolstoi anticipează această aplicație greșită începându-și nu-
vela cu îngroparea lui Ivan și descriind trăsăturile sale înghe-
țate și pale: „În afară de asta, exista în acea expresie un reproș 
și un avertisment adresate celor vii”.10 

Drama morții lui Ivan constituie un avertisment. Tol-
stoi ne invită să luăm aminte la viețile noastre, la căsniciile 
noastre și la felul cum ne creștem copiii. Dragostea îndrep-
tată către ce nu trebuie, în special o dragoste de sine nepotri-
vită, vine cu un preț moral uriaș. Oportunitățile ratate de 
Ivan ar trebui să ne predea o lecție. 

Care este situația ta? Cum ar fi dacă, privind înapoi 
peste viața ta, nu vezi decât oportunități ratate? Cum ar fi 
dacă mare parte a căsniciei tale a fost irosită? Chiar și în astfel 

 
10 Tolstoy, The Death of Ivan Ilych, p. 5. 
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de condiții, nu este nevoie ca păcatul tău să aibă ultimul cu-
vânt. Hristos este mai mare decât deciziile tale irosite și decât 
compătimirea ta încăpățânată. Harul nemeritat care vine 
peste o viață irosită nu ar trebui doar să îți stârnească recu-
noștința; el ar trebui să îți înflăcăreze ambiția de schimbare. 
Harul este gata să ierte trecutul tău și să îți reorienteze per-
spectiva în cel puțin trei modalități practice: 

• În primul rând, harul se luptă pentru sfințenia 
noastră, în special în căsnicie. Am scris anterior des-
pre felul cum căsnicia scoate la iveală slăbiciunile 
noastre. Dumnezeu folosește uneori imperfecțiunile 
celuilalt ca să scoată la lumină egoismul nostru. 
Când se gândea la multele sale probleme, Ivan dădea 
vina pe grosolănia Praskoviei, pe nevoia ei după aten-
ție și pe manierele ei rele. El nu putea vedea că dis-
confortul produs de caracterul ei necioplit putea fi 
un mijloc pentru creșterea lui spirituală. Dumnezeu 
trimite întotdeauna har ca să ne echipeze în sfințire 
(Tit 2:14). De aceea, o perspectivă corectă asupra ha-
rului ne permite să îl prețuim pe celălalt ca darul lui 
Dumnezeu prin care ne ajută să ne schimbăm. În fi-
nal, chiar și Ivan Ilici a avut parte de har prin preo-
cuparea soției lui pentru sufletul său pierdut. Apelul 
ei ca el să primească Cina a fost elementul care l-a în-
dreptat către Hristos. El avea să găsească mântuirea 
doar după ce a terminat-o cu sine. Iar harul lucrează 
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întotdeauna în acest fel. El scoate mai întâi la lumină 
depravarea noastră, apoi ne arată nevoia după ajutor. 

• În al doilea rând, harul intervine în izolarea noas-
tră și ne conduce către mărturisire. Ivan se izolase de 
soția și fiul lui. El fugea de Dumnezeu asemenea lui 
Iona, profetul rătăcitor care naviga către Tars. Fami-
lia lui Ivan fusese Ninive-ul neglijat îndelung de el. A 
ajuns acolo în final, dar inima nu i-a fost înmuiată de 
vreun pește uriaș sau de un curcubete uscat. În final, 
atingerea fiului său a dat naștere empatiei și compa-
siunii în interiorul său. Ultimele clipe ale lui Ivan au 
fost folosite pentru a căuta iertarea, pacea și împăca-
rea cu familia lui. Oare fugi de Dumnezeu chiar 
acum, asemenea lui Ivan? Când recunoști acest lu-
cru, se poate ca acest gest să declanșeze în fapt mo-
mentul tău definitoriu. Nu este nevoie să aștepți să 
vină moartea ca să îți mărturisești păcatul și să găsești 
pacea. Nu te teme și nu te simți condamnat. Amin-
tește-ți că păcatul tău nu trebuie să aibă ultimul cu-
vânt. Există Unul mai mare decât deciziile tale irosite 
și decât plăcerile tale încăpățânate. El este gata să îți 
ierte trecutul și să îți reorienteze prezentul. El este 
gata să îți redefinească viața astfel încât să fii gata pen-
tru momentul tău definitoriu de final. 

• În final, harul învinge astfel încât să putem uita de 
performanțele noastre. Viața lui Ivan fusese irosită 
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atât de mult pe a face tot felul de lucruri pentru alții 
și pe complacerea în ambițiile sale cu prețul adevăra-
telor priorități. El și-a irosit relațiile până acolo încât 
a devenit pentru familia lui mai degrabă o povară de-
cât o binecuvântare. El a conștientizat acest lucru la 
final, iar asta a venit asupra lui ca o zdrobire. Dar eșe-
curile lui Ivan nu i-au definit destinul. În final, viața 
lui a fost definită de Acela care a împlinit totul pen-
tru el. Când a murit, el a auzit pe cineva spunând, „S-
a isprăvit”. Aceste cuvinte sunt ecoul simbolic al cu-
vintelor lui Hristos de pe cruce, iar Ivan le-a auzit 
exact în acest fel. Ele i-au dat bucurie interioară și 
desfătare. Ivan devenise una cu Hristos în moartea 
Lui, iar aceasta i-a dat încrederea că va fi una cu Hris-
tos și în înviere (Fil. 3:10-11). Chiar dacă trupul lui a 
murit, el a fost înnoit pe interior (2 Cor. 4:16). Tol-
stoi ne spune că, „Ivan a auzit aceste cuvinte și le-a 
repetat în sufletul lui. ‚Moartea s-a isprăvit’, și-a spus 
în sine. ‚Nu mai este!’”11 

ACEST MOMENT DEFINITORIU 

Am explorat pe parcursul acestei cărți momente defi-
nitorii comune căsniciilor peste care vin anii. Fiecare dintre 
ele ne pune înaintea unei decizii de partea adevărului, ne 
arată o cale pe care să mergem și determină o nouă direcție. 

 
11 Tolstoy, The Death of Ivan Ilych, p. 73. 
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Fiecare moment este important, dar există un moment defi-
nitoriu care vine și care are o importanță mult mai mare. 
Chiar dacă nu se găsește în calendarul nostru, noi toți sun-
tem părtași unei întâlniri viitoare. Este acel moment când Îl 
vom întâlni pe Dumnezeu, când El va scoate la lumină ade-
văratul țel al vieților noastre și obiectul adevărat al dragostei 
noastre. Este momentul definitoriu al lui Dumnezeu, când, 
după ce ne-am cheltuit viețile definindu-ne înaintea altora, 
Dumnezeu vine în final și ne definește înaintea întregului 
cer. În acel moment, noi nu vom trăi risipindu-ne viețile, ci 
vom învinge veșnic prin har. Deoarece harul lui Hristos 
luptă spre sfințirea noastră – deoarece harul intervine în izo-
larea noastră și ne conduce spre pace – putem înfrunta 
această zi viitoare știind că, prin credința în Hristos, vom auzi 
cuvintele harului: „Bine, rob bun și credincios; ai fost credin-
cios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră 
în bucuria stăpânului tău” (Matei 25:23). 

Prieteni, deoarece harul învinge, puteți sta în fața mo-
mentelor finale din viețile voastre cu încredere și nădejde. 

Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice că-
dere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini 
de bucurie înaintea slavei Sale, a singurului Dum-
nezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, 
Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stă-
pânire, mai înainte de toți vecii, și acum și în veci. 
Amin. (Iuda 24-25).
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MULȚUMIRI 
Pentru unele suflete talentate, scrisul decurge din a găsi 

un pic de timp personal și din a-l scoate pe autorul interior ca 
să se joace pe terenul cuvintelor. Îi admir pe acești oameni. Cu 
adevărat îi admir. Dar eu nu sunt dintre aceștia. Autorul meu 
interior preferă comunitatea. În fapt, am nevoie de comunitate 
ca să pot produce orice lucru care să fie vrednic de a fi citit. De 
aceea, ca să pot scrie o carte, am nevoie de un sat întreg.  

Vreau să îți prezint satul meu, fără de care acest proiect 
n-ar fi existat. 

Îi mulțumesc lui Brian și echipei de la Baker Books. Ei au 
avut viziunea de a publica o continuare a cărții Când păcătoșii 
spun „Da”, și apoi au muncit cu multă străduință ca aceasta să 
ajungă la final. 

Jared Kennedy, îți mulțumesc! Mintea ta ascuțită, 
ochiul atent gramatical și abilitățile editoriale de nota zece și-
au pus amprenta pe fiecare capitol. Îi sunt de asemenea mul-
țumitor lui Matt Smethurst, care a fost de acord să își folo-
sească talentul neșovăitor ca să facă această carte mai bună. 
Capitolul 8 – „cel pe tema relației sexuale” – a rămas în suspans 
până ce Pete Greasley m-a ajutat să îi dau mai multă claritate. 
Rămâi acid, prietene. Este un lucru frumos. 

Le mulțumesc cititorilor care au agreat cu mult drag să 
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analizeze cartea și care mi-au oferit idei despre punctele tari și 
punctele slabe ale ei, făcându-mi sugestii de îmbunătățire. Mul-
țumirile mele nesfârșite se îndreaptă către draga mea soție 
Kimm, către Lou și Whitney Angelo, Todd Augustine, Or-
lando Cabrera, Elyse Fitzpatrick, Ronnie Martin, Chris Mi-
nott, John și Cindy Schmidler, și către însoțitorii noștri de că-
lătorie, John și Margie Stewart. O mie de scuze sunt pregătite 
dacă mintea mea tot mai bătrână a trecut cu vederea vreun alt 
sătean care mi-a fost de ajutor. 

Mulțumiri speciale le sunt adresate celor care mi-au per-
mis să le includ poveștile de viață. M-ați ajutat să ilustrez adevă-
rul și să inspir curaj în cititorii mei. Le mulțumesc lui Lee și 
Rhonda Sleiter, lui Scott și Jeannie Thomas, și altora ale căror 
nume și unele detalii au fost schimbate de dragul preferinței sau 
a prudenței. Și, evident, îi sunt mulțumitor Dr. David Powli-
son pentru diagramele uimitoare conținând cercurile concen-
trice din capitolul 2. Viața și lucrarea lui reflectă aria largă a 
Evangheliei ilustrată prin acele cercuri.  

Cred că înțeleg mai bine harul în aceste zile. Cu alte cu-
vinte, înțeleg mai bine cât de puține lucruri știu. Dar pentru 
ceea ce văd și pentru orice lumină pe care această carte o oferă 
în deschiderea unor ochi sau în ajutorul dar căsniciilor, Îi mul-
țumesc lui Isus. Prin tot ceea ce am făcut sau voi face, doar El 
merită văzut sau amintit. 

 



 

 

........ 

DESPRE AUTOR 
 

Dave Harvey (DMin, Westminster Theological Semi-
nary) slujește ca președinte al Great Commission Collective, o 
lucrare de plantare de biserici în mai multe țări, printre care și 
SUA, Canada și altele. Dave a fondat pagina de internet AmI-
Called.com, a păstorit vreme de 33 ani, slujește în consiliul di-
rector al CCEF și călătorește mult slujind în denominații și re-
țele de biserici ca vorbitor popular la conferințe. El este autorul 
cărților When Sinners Say „I Do”; Am I Called? și Rescuing Am-
bition, și coautor al cărții Letting Go: Rugged Love for Wayward 
Souls.1 El și soția lui, Kimm, au patru copii și patru nepoți, și lo-
cuiesc în partea de SV a statului american Florida. Dacă doriți să 
consultați materialele sale video, articole sau să îl invitați la un 
eveniment, vizitați www.revdaveharvey.com.  

 

 

  

 
1 Cărțile Când păcătoșii spun „Da” și Sunt chemat? sunt disponibile în limba română la 
Editura MAGNA GRATIA – n.tr. 



 

 

  



 

 

           MAGNA GRATIA 
                          Noi vestim Evanghelia harului 

 

Asociația MAGNA GRATIA este o organizație non-profit care își                
concentrează eforturile pe proclamarea Evangheliei prin litera-
tură consecventă doctrinar, prin evanghelizare și echiparea bise-
ricilor evanghelice de limba română.  

Dacă ai fost binecuvântat citind această carte, poți ajuta la                     
binecuvântarea altui credincios, prin unul sau mai multe lu-
cruri, după cum urmează: 

1) Dă mai departe această carte!  

2) Vizitează paginile noastre de internet la magnagratia.org și 
află mai mult despre lucrarea noastră, și citește GRATUIT cele 
peste 250 de cărți ale unora dintre cei mai buni autori creștini 
din istorie. 

3) Rămâi conectat la noutățile MAGNA GRATIA prin a vizita pa-
gina noastră de Facebook la www.facebook.com/MagnaGratia-
Romania și prin a te abona pe website, așa încât să fii anunțat 
când publicăm noi resurse. 

4) Spune și altora despre lucrarea noastră.   

5) Roagă-te pentru noi. 

6) Donează și ajută-ne să mergem mai departe cu această lu-
crare. Donațiile se pot face online, folosind adresa de internet 
www.magnagratia.org/donatii.html  

Pentru orice alte informații, scrie-ne la adresa de email:             
contact@magnagratia.org. Mulțumim! 
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