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CUPRINS: 

3    |  Totul a început în grădină - Matthew Henry (1662-1714): Dumnezeu l-a creat pe 
Adam, l-a așezat în Grădina Eden, apoi, din coasta lui, i-a făcut o soție. Astfel, ro-
lul rânduit de Dumnezeu bărbatului ca soț a început în acel moment și loc unic. 

11 |  O dragoste cristică - David Martyn Lloyd-Jones (1899-1981): Ce este dragostea 
cristică? Pentru a înțelege ce anume cere Dumnezeu din partea unui soț, acesta 
trebuie mai întâi să înțeleagă dragostea lui Hristos pentru Biserica Lui.  

21 |  Responsabilitățile dragostei - Ezekiel Hopkins (1634-1690): Soții sunt datori să își 
iubească soțiile cu dragostea lui Hristos, dar cum pot înțelege și aplica ei 
aceasta în căsniciile lor? 

33 |  Așa cum Hristos a iubit Biserica - John Angell James (1785-1859): o analiză detali-
ată a felului extraordinar în care Hristos a iubit și iubește poporul Său: doctrina 
Crucii stă la temelia dragostei soțului pentru soția lui. 

47 |  Cum să îți iubești soția ca pe tine însuți - David Martyn Lloyd-Jones (1899-1981): 
Mulți soți nu înțeleg faptul clar și biblic că soțiile lor sunt parte din ființa lor; dar 
ce înseamnă asta și cum ar trebui împlinită o astfel de iubire?  

61 |  Puterea dragostei - Benjamin M. Palmer (1818-1902): Înțeleg oare bărbații respon-
sabilitatea poruncită de Dumnezeu de a-și iubi soțiile? De ce le-a dat Dumnezeu 
această poruncă bărbaților? Răspunsurile sunt profunde. 

75 |  Ca pe trupurile lor - John Angell James (1785-1859): un apel adresat bărbatului de 
a se gândi profund la grija pe care trebuie să fie gata să o manifeste pentru el 
însuși și pentru femeia cu care a intrat în legământul căsniciei. 

81 |  Exemplul lui Hristos - Charles H. Spurgeon (1834-1892): Isus Hristos este exem-
plul de aur al iubirii față de ucenicii Lui. Ce fel de dragoste a avut El și cum a de-
monstrat-o față de Mireasa Lui? El va fi veșnic credincios față de ea. 

   93  |  Rugăciunea unui soț - George Swinnock (1627–1673): o pledoarie smerită înaintea 
Dumnezeului bun al cerului, cerându-I harul, înțelepciunea și puterea de a-și 
iubi, îngriji, proteja și călăuzi biblic soția. 
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TOTUL A ÎNCEPUT ÎN GRĂDINĂ 

Matthew Henry (1662-1714) 

 

Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste 

om, și omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din-

tre coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe 

care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și 

a adus-o la om. Și omul a zis: „Iată în sfârșit pe aceea care 

este os din oasele mele și carne din carnea mea! Ea se va 

numi, femeie, pentru că a fost luată din om”. De aceea va 

lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevasta 

sa, și se vor face un singur trup. (Geneza 2:21-25) 

 

Avem în acest pasaj narațiunea creației femeii pentru 

a fi un ajutor potrivit1 pentru Adam. Acest lucru a fost făcut 

în ziua a șasea, zi în care Adam a fost pus în Paradis, deși aici 

este menționat după narațiunea odihnei din ziua a șaptea, 

însă ceea ce este afirmat în general (Gen. 1:27), anume că 

Dumnezeu l-a creat pe om bărbat și femeie, este reluat aici 

mai detaliat. 

 
1 ajutor potrivit – expresia din limba ebraică tradusă prin ajutor potrivit are sensul literal 

de „cealaltă jumătate”, adică „un ajutor care i se potrivește, care îl completează”. „Această 
expresie pare să denote mai degrabă ideea de complementaritate decât de identitate. Așa 
cum observă Delitzsch (1:140), dacă s-ar avea în vedere identitatea, expresia mai naturală 

ar fi ‚asemenea lui’… Ajutorul avut în vedere aici nu este doar cel legat de munca sa zilnică 
sau în procrearea copiilor, chiar dacă pot fi incluse aceste aspecte, ci este vorba despre 
sprijinul și însoțirea reciprocă” (Gordon J. Wenham, Genesis, Vol. 1, 68). De aceea, relația 

dintre soț și soție ar trebui să fie ca una între rege și regină, nu o relație de genul stăpân–
sclav. 
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Observați, (1) că Adam a fost creat mai întâi, apoi Eva 

(1 Tim. 2:13) și că ea a fost făcută din bărbat și pentru bărbat 

(1 Cor. 11:8-9), iar toate aceste lucruri sunt prezentate aici 

ca motive pentru smerenia, modestia, tăcerea și supunerea 

femeii în general, dar în mod specific cu referire la [supune-

rea] și reverența2 pe care soțiile o datorează soților lor. To-

tuși, chiar dacă ea a fost ultima ființă creată, cea mai bună și 

mai deosebită dintre toate, Eva a fost făcută după Adam și 

din el, iar acest lucru îi conferă femeii o onoare specială, fi-

ind denumită slava bărbatului (1 Cor. 11:7). Dacă bărbatul 

este capul, ea este cununa – o cunună pentru soțul ei, cununa 

creației vizibile. 

Bărbatul a fost țărână rafinată, dar femeia a fost țărână 

dublu rafinată, un pas mai departe în creație. 

(2) Putem observa că Adam a dormit în timp ce soția 

lui era creată, așa că nu este lăsat loc pentru a ne imagina 

că el ar fi călăuzit Duhul Domnului sau că ar fi contribuit 

cu ceva ca sfătuitor înaintea lui Dumnezeu (Isaia 40:13). 

Da, el știa că are nevoie de un ajutor potrivit, dar, pentru 

că Dumnezeu plănuise să îi aducă unul, nu îi cere niciun fel 

de ajutor, ci îl lasă pe Adam neputincios, și el doarme ca 

unul care a aruncat toate grijile lui asupra lui Dumnezeu, 

cu o abandonare bucuroasă a sinelui și a tuturor preocupă-

rilor sale în voia și înțelepciunea Creatorului său. Iehova-

 
2 reverență – respect profund. 
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Iire,3 Domnul să îngrijească de asta când și în ce fel dorește! 

Dacă ne odihnim bucuroși în Domnul, El va lucra prin harul 

Lui pentru noi și ne va face mult bine. 

(3) Dumnezeu a făcut ca un somn să cadă asupra lui 

Adam, și somnul acela a fost atât de adânc, încât deschiderea 

coapsei sale nu l-a deranjat cu nimic. Câtă vreme Adam nu a 

cunoscut păcatul, Dumnezeu a putut lucra, iar Adam nu a 

simțit nicio durere. Atunci când, prin providența Lui, Dum-

nezeu face astfel de lucruri în copiii Lui, lucruri care le ating 

carnea și sângele, El nu are în vedere doar fericirea lor în 

aspectul respectiv, ci, prin harul Lui, le liniștește sufletele fă-

când ca ei să poată suporta ușor chiar și cele mai ascuțite 

intervenții ale Lui. 

(4) Femeia a fost făcută din coasta lui Adam – nu din 

capul lui, ca să stăpânească peste el, nici din picioarele lui, 

ca să fie călcată în picioare de el, ci din coapsa lui ca să îi 

fie egal, de sub brațul lui, ca să fie protejată și aproape de 

inima lui, ca să fie iubită. Adam a pierdut o coastă, dar 

aceasta nu i-a diminuat cu nimic puterea sau aspectul, în-

trucât, fără îndoială, trupul său a fost închis la loc fără să 

lase în urmă cea mai mică zgârietură. În schimbul coastei, 

Adam a primit un ajutor potrivit, lucru care a compensat 

din belșug ceea ce pierduse. Aceasta ne învață că ceea ce 

 
3 Iehova-Iire – „Domnul vede” sau „Domnul îngrijește”; numele dat de Avraam locului de 

pe Muntele Moria unde Dumnezeu a adus un berbec în locul fiului lui Avraam, Isaac (Gen. 
22:14). 
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Dumnezeu îndepărtează de poporul Său, într-un fel sau al-

tul, El compensează printr-un alt lucru de o valoare mult mai 

mare. În acest aspect – ca în multe altele – Adam a fost o 

imagine a Aceluia care avea să vină, căci din coapsa lui Hris-

tos, cel de-al doilea Adam, a fost formată Biserica, Mireasa 

Lui, când El a adormit somnul, somnul adânc al morții de pe 

cruce, situație în care coapsa Lui a fost deschisă și din El au 

curs sânge și apă – sânge pentru răscumpărarea Bisericii 

Sale, și apă pentru a o curăța pentru Sine (Efes. 5:25-26). 

Căsătoria4 femeii cu Adam: Căsătoria este onorabilă, 

însă este evident că aceasta a fost cea mai onorabilă din cele ce 

au existat, căci Dumnezeu însuși S-a implicat direct în ea. Oa-

menii spun că orice căsnicie este făcută în ceruri, și suntem si-

guri de acest lucru, căci bărbatul și femeia, așa cum sunt ei po-

triviți, sunt în întregime lucrarea lui Dumnezeu. Prin puterea 

Lui, El i-a creat pe amândoi și acum, prin rânduiala Lui, El i-a 

făcut să fie unul. Aceasta a fost o căsătorie încheiată în inocență 

perfectă, așa cum n-a mai fost nicio căsătorie de după ea. 

(1) Fiind Tatăl ei, Dumnezeu a adus-o pe femeie la băr-

bat ca jumătatea acestuia și ajutorul potrivit pentru el. Când 

Domnul a creat-o, El nu a lăsat-o să facă ce își închipuia ea, 

pentru că Eva era copilul Lui și nu se putea căsători fără con-

simțământul Său. Acest adevăr le va sluji spre mângâiere ace-

lora care, prin credință, rugăciune și o dependență smerită de 

 
4 Vedeți nr. 4 al revistei, Căsnicia, disponibil pe pagina de internet a Asociației MAGNA 
GRATIA. 
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providența lui Dumnezeu, caută călăuzirea Lui în acest aspect. 

Prin harul special al lui Dumnezeu și prin providența Sa deo-

sebită, este posibil ca o soție, creată fiind de Dumnezeu, să se 

dovedească un ajutor potrivit pentru un bărbat. 

(2) Adam a primit-o pe Eva de la Dumnezeu ca Tatăl 

lui: „Iată în sfârșit pe aceea care este os din oasele mele și 

carne din carnea mea! Ea se va numi, femeie, pentru că a 

fost luată din om”. Acum am ceea ce am dorit și ceea ce nu 

putea împlini nicio altă ființă creată – un ajutor potrivit. Da-

rurile pe care Dumnezeu ni le dă trebuie primite cu o recu-

noaștere smerită și mulțumitoare a înțelepciunii Lui în felul 

în care le potrivește pentru noi și a favorii Sale prin faptul că 

ni le dă. Probabil că, în timp ce dormea, lui Adam i s-a des-

coperit în vis că această făptură plăcută, care îi era acum 

adusă înainte, era parte din propriul trup și era chemată să 

fie tovarășa lui de viață și soția legământului său… Mai mult, 

într-un semn al acceptării ei de către el, Adam i-a dat un 

nume, nu unul specific ei, individual, ci un nume generic, 

pentru toate femeile: „Ea se va numi, femeie” (ishshah5) – 

fiind diferită de bărbat doar în ce privește sexul, nu și în na-

tura omenească – creată din bărbat și alăturându-se bărba-

tului. 

 
5 ishshah – cel mai obișnuit termen ebraic cu sensul de femeie și soție în Vechiul Testament. 
[Geneza] 2:23 este „de o importanță fundamentală pentru că, pe de o parte, ʾish (om) este 
folosit pentru prima dată în această narațiune, și, pe de altă parte, ʾishshah (femeie) este 

explicat, ba chiar unii ar spune că este definit aici… el este ʾish, iar ea este ʾishshah”. (Bot-
terweck and Ringgren, Theological Dictionary of the Old Testament, 226). 
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Instituirea rânduielii căsătoriei și a legii ei: Sabatul 

și căsătoria au fost cele două rânduieli instituite în starea de 

inocență, prima spre ocrotirea Bisericii, cealaltă pentru 

ocrotirea omenirii. Se pare că Dumnezeu însuși a spus aici: 

„De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va 

lipi de nevastă-sa” (Matei 19:4-5); nu știm sigur dacă El a 

afirmat acest lucru prin Moise, în scris, sau prin Adam (care 

a vorbit, 2:23). Se pare că acestea sunt cuvintele lui Adam, 

care prezintă, în numele lui Dumnezeu, această lege și o 

așază înaintea tuturor urmașilor lui. 

(1) Iată ce virtute deosebită are o rânduială divină: le-

găturile ei sunt mai strânse decât cele ale naturii. Cu cine 

putem fi mai strâns legați dacă nu cu tații și mamele care ne-

au adus pe lume? Totuși, fiul trebuie să îi părăsească și să se 

alăture soției sale, iar fiica trebuie să uite de părinții ei, pen-

tru a se alipi de bărbatul ei (Ps. 45:10-11). 

(2) Vedeți cât de necesar este acceptul părinților pen-

tru căsătoria copiilor lor, și cât de nedrepți sunt unii copii 

față de părinții lor, cât de lipsiți de respect când se căsătoresc 

fără acest consimțământ. Astfel de copiii le fură părinților 

lor dreptul de a-i binecuvânta și se înstrăinează de ei într-un 

mod fraudulent și nefiresc. 

(3) Putem observa că este nevoie deopotrivă de pru-

dență6 și de rugăciune în alegerea partenerului de viață, într-

 
6 prudență – înțelepciune și atenție. 
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o relație care este atât de apropiată și atât de îndelungată. 

Întrucât această alegere este făcută pe viață, ea trebuie fă-

cută bine. 

(4) Iată cât de strânsă este legătura căsniciei: ea nu tre-

buie împărțită și nici slăbită prin a avea mai multe soții (Mal. 

2:15), nici nu trebuie frântă sau ruptă prin divorț, indiferent 

care ar fi cauza, cu excepția curviei sau a abandonului volun-

tar.7 

(5) Putem vedea cât de intensă trebuie să fie dragostea 

dintre soț și soție, anume așa cum este dragostea pentru tru-

purile noastre (Efes. 5:28). Aceștia doi sunt făcuți un singur 

trup, așa că trebuie să fie și un singur suflet. 

*  *  * 

Fragment din Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible. 

*  *  * 

Matthew Henry (1662-1714): predicator prezbiterian, autor și 

comentator biblic; s-a născut la Broad Oak, Flintshire, Țara Gali-

lor, Marea Britanie. 

*  *  * 

Manifestarea dragostei este o responsabilitate specifică în 

sine, aparținându-i în special bărbatului și, în același 

timp, este o stare comună care trebuie să însoțească orice 

 
7 Nota editorului: înțelegem că nu toți cititorii noștri vor fi de acord cu felul în care autorul 
vede motivele în sprijinul divorțului. De altfel, autorul nu susține ideea divorțului prin în-

țelegere voluntară între soți, ci spune că legătura căsniciei este frântă când unul dintre soți 
îl abandonează intenționat pe celălalt. 
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altă îndatorire a unui soț, printr-o îndulcire și o asezonare 

a lor cu dragoste. Privirea lui, felul de a vorbi, felul de a 

se purta și toate acțiunile sale legate de soția lui trebuie 

să fie îmbibate în iubire. Dragostea trebuie să se arate în 

poruncile sale, în mustrările sale, învățăturile sale, în 

avertismentele sale, în autoritatea sa, în exersarea calită-

ții sale de cap al familiei – când sunt doar ei împreună, în 

compania altora, în societate, în aspectele religioase, în 

orice moment și în orice lucru. Așa cum sarea trebuie 

pusă prima pe masă și luată ultima, și cum ea este presă-

rată peste orice bucată de carne, tot așa dragostea trebuie 

să fie prima în inima soțului și să fie ultima, fiind întrețe-

sută în tot ceea ce el are de făcut cu și pentru soția lui. — 

William Gouge 

Creația femeii din bărbat arată cât de mare trebuie să fie 

dragostea lui pentru ea, ba chiar pentru sine. Ea nu a fost 

făcută din capul lui, ca să îi fie suveran, nici din picioarele 

lui, ca să îi fie sclavă, ci dintr-o coastă a bărbatului, pentru 

a arăta cât de aproape trebuie să îi fie de inimă. — George 

Swinnock 
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O DRAGOSTE CRISTICĂ 

David Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) 

 

Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Bi-

serica și S-a dat pe Sine pentru ea. (Efeseni 5:25) 

 

Un soț nu are dreptul să pretindă că este capul soției 

sale decât dacă o iubește. El nu împlinește porunca Scripturii 

decât cu această condiție. Cele două lucruri merg împreună. 

Cu alte cuvinte, căsnicia este împlinită ca o manifestare a 

Duhului, iar Duhul Sfânt nu doar că dă putere, ci El și iubește 

și disciplinează.  

Astfel, atunci când soțul își exercită privilegiul de a fi 

capul soției și al familiei, el face acest lucru prin dragoste. El 

trebuie să fie întotdeauna controlat de dragoste și de disci-

plină. El trebuie să se disciplineze pe sine. 

În el poate exista tendința de a dicta, dar el nu trebuie 

să apeleze la aceasta. „Putere, dragoste, chibzuință”8 (2 Tim. 

1:7) - toate acestea sunt prezente implicit aici, în acest cuvânt 

deosebit – dragoste. Astfel, domnia soțului trebuie să fie o 

domnie a dragostei, trebuie să fie o conducere prin dragoste. 

Aici nu este implicată nicidecum ideea unui papă sau a unui 

dictator, nici nu este cazul unei persoane de genul ipse dixit;9 

 
8 minte sănătoasă – disciplină; stăpânire de sine. 
9 ipse dixit (lat.) = „el însuși a spus asta”; un lucru susținut dogmatic, fără dovezi. 
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soțul nu vorbește ex cathedra10. Nu, ci ceea ce păzește pute-

rea, autoritatea și demnitatea ce îi sunt datele soțului sunt 

forța dragostei și disciplina Duhului. Aceasta este ideea clară 

și fundamentală care controlează tot acest subiect: „Bărbați-

lor, iubiți-vă nevestele”. 

Dar vom trece acum la a analiza în general caracterul 

sau natura acelei iubiri. Din nou, pot spune că ea este foarte 

necesară în vremurile de astăzi. În lumea de azi putem vedea 

două lucruri foarte clare în acest aspect: abuzul ideii de pu-

tere și un abuz mai mare al ideii de dragoste. Lumea nu a 

vorbit niciodată atât de mult despre dragoste pe cât o face 

astăzi, însă nu cred că a existat vreodată o vreme când să se 

vadă mai puțină dragoste. Acești termeni deosebiți au ajuns 

atât de goliți de sensul lor, încât mulți oameni nici măcar nu 

mai au vreo idee despre sensul termenului dragoste. 

„Bărbaților, iubiți-vă nevestele”. Ce este această iu-

bire? Din fericire pentru noi, apostolul ne spune… El zice: 

„Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum...” – „cum a iubit și 

Hristos Biserica”. Din nou, el ne arată cât de nerăbdător este 

să ne ajute. Însăși menționarea Numelui lui Hristos îl deter-

mină dintr-o dată să își dezvolte afirmația. El nu poate spune 

doar, „cum a iubit și Hristos Biserica”, ci se simte nevoit să 

meargă mai departe și să spună: „și S-a dat pe Sine pentru 

 
10 ex cathedra (lat.) = „din fotoliu”; când un papă vorbește ex cathedra, adică din poziția sa 

de episcop, romano-catolicismul spune că doctrina lui este infailibil adevărată. Evident, 
această înțelegere este eronată. 
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ea ca s-o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă 

prin Cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, 

slăvită, fără pată fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, 

ci sfântă și fără prihană”. El spune toate acestea ca să îl ajute 

pe soț să își iubească soția așa cum ar trebui. 

De ce dezvoltă apostolul subiectul în felul acesta? Cred 

că există trei motive principale. În primul rând, el vrea ca 

noi toți să cunoaștem care este dragostea cea mare a lui Hris-

tos față de noi. El vrea să conștientizăm adevărul despre 

Hristos și despre noi înșine, și să cunoaștem care este relația 

noastră cu El. De ce este apostolul atât de preocupat de as-

pectul acesta? Argumentul lui clar este următorul: doar în 

măsura în care conștientizăm adevărul despre relația dintre 

Hristos și Biserică, doar atunci putem să fim în realitate așa 

cum ar trebui să fie soții creștini. Pentru ca acest lucru să fie 

clar, el sfârșește prin a spune: „Taina aceasta este mare (vor-

besc despre Hristos și despre Biserică)”. Dar de ce vorbește 

Pavel despre Hristos și despre Biserică? De ce ne-a condus 

în această taină? Pentru ca soții să poată ști cum să își iu-

bească soțiile. Și tocmai acesta este aspectul în care își arată 

nebunia și ignoranța acei oameni superficiali și înguști la 

minte, care batjocoresc această doctrină. „Dar”, poate spune 

cineva, „unii sunt interesați doar de doctrine, pe când noi 

suntem niște oameni practici”. Totuși, nu poți fi practic fără 

doctrină, nu poți să îți iubești soția cu adevărat decât dacă 

înțelegi ceva despre această doctrină, despre această taină 
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deosebită. „Păi”, spun alții, „este prea dificilă, nu o putem 

înțelege deloc”. Dar dacă vrei să trăiești o viață de creștin 

autentic, trebuie să urmărești doctrina, trebuie să o aplici în 

mintea ta, trebuie să te gândești la ea, să o studiezi, trebuie 

să încerci să o înțelegi și să te lupți cu ea până o pricepi. Ea 

se găsește aici, disponibilă înaintea ta, dar dacă tu îi întorci 

spatele, respingi un lucru pe care Dumnezeu ți-l dă, și te pla-

sezi în poziția unui păcătos grosolan. Respingerea doctrinei 

este un păcat groaznic. Nu trebuie să așezi niciodată practica 

împotriva doctrinei, pentru că nu poți practica nimic fără 

doctrină. De aceea, apostolul face efortul de a dezvolta 

această doctrină minunată despre relația dintre Hristos și 

Biserică, nu doar de dragul de a o afirma, oricât de impor-

tantă ar fi ea, ci pentru ca eu și tu să ne iubim soțiile așa cum 

ar trebui – „cum a iubit și Hristos Biserica”. 

De aceea, putem acum să privim la problemă în felul 

următor: principiul care trebuie să ghideze practica noas-

tră este că relația dintre soț și soție este aceeași, în esența 

și în natura ei, cu relația dintre Hristos și Biserică. De 

aceea, cum ar trebui abordată această relație? Trebuie să 

începem prin a studia relația dintre Hristos și Biserică, 

apoi – doar atunci – putem să privim la relația dintre soț 

și soție. Asta face și apostolul: „Bărbaților, iubiți-vă neves-

tele cum a iubit și Hristos Biserica”. Acestea fiind spuse, el 

ne arată precis felul în care Hristos a iubit Biserica, și pare 

să ne îndemne astfel: „mergeți și faceți același lucru. Iată 
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care este regula voastră. Aceasta este prima mare doc-

trină”. 

Astfel, noi putem începe prin a analiza relația dintre 

Hristos și Biserică. Aici se găsește un lucru care ne privește 

pe toți – nu doar pe cei ce sunt bărbați și soți, ci pe toți oa-

menii. Ceea ce ni se spune despre relația dintre Hristos și 

Biserică este aplicabil fiecăruia dintre noi. Hristos este Soțul 

Bisericii. Hristos este Soțul fiecărui credincios. Ai putea să 

întrebi: „Unde găsești această învățătură?” De exemplu, o 

găsesc în Epistola către Romani 7:4, unde apostolul spune: 

„Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, și voi ați murit 

în ce privește Legea, ca să fiți ai altuia, adică ai Celui ce a 

înviat din morți; și aceasta, ca să aducem roadă pentru Dum-

nezeu”.  Hristos este Soțul Bisericii, iar Biserica este Mireasa 

lui Hristos. Oricare dintre noi poate, în acel sens, să pri-

vească la Domnul Isus Hristos ca Soțul nostru și, la nivel co-

lectiv, noi facem aceasta ca membri ai Bisericii creștine. 

Ce anume ne spune apostolul aici? Primul lucru pe care 

ni-l spune are de-a face cu atitudinea Domnului Isus Hristos 

față de Biserică, sau felul în care El o privește. Aici avem în-

vățătură pentru soți. Care este atitudinea ta? În ce fel privești 

la soția ta? Aici, exact în acest text, apostolul ne spune niște 

lucruri minunate. Dragi creștini, ați conștientizat că aceste lu-

cruri sunt adevărate și aplicabile vouă, ca membri ai Bisericii 

creștine? Priviți care sunt trăsăturile atitudinii Domnului 

nostru față de Mireasa Lui, Biserica. Iată, El o iubește: „cum 
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a iubit și Hristos Biserica”. Ce expresie convingătoare! El a 

iubit-o în ciuda nevredniciei ei! El a iubit-o în ciuda deficien-

țelor ei. Observați ce face El pentru ea. Ea are nevoie să fie 

spălată, să fie curățată. El a văzut-o în zdrențele ei, în nebu-

nia ei, dar a iubit-o. Aceasta este culmea doctrinei mântuirii. 

El ne-a iubit – nu datorită vreunui lucru din noi. El ne iubește 

în ciuda a ceea ce se găsea în noi, „pe când eram noi încă 

păcătoși”. El i-a iubit pe păcătoși „atunci când eram vrăj-

mași” (Rom. 5:10, 8). El ne-a iubit în ciuda întregii noastre 

ticăloșii și nevrednicii. El nu a iubit Biserica pentru că ea ar 

fi fost glorioasă și frumoasă, nu, ci pentru ca El să o facă 

astfel. Observați această învățătură și vedeți ceea ce ea are 

să le spună soților. Un soț acționează dincolo de deficiențele, 

dificultățile și lucrurile pe care crede că le poate critica la 

soția lui, pentru că el este chemat să o iubească „cum a iubit 

și Hristos Biserica”. Iată ce fel de dragoste trebuie să îi arate 

el. Acesta este primul principiu. 

Al doilea principiu este următorul: „S-a dat pe Sine 

pentru ea”. El nu a fost doar gata să Se jertfească pentru ea, 

ci și în realitate S-a jertfit pentru Biserică. Iată cum este dra-

gostea lui Hristos pentru Biserică! Mântuirea ei era posibilă 

doar prin a-Și da viața pentru ea, și asta a făcut El. Iată cum 

este dragostea Lui. 

Apoi observați preocuparea Lui deosebită pentru ea și 

pentru bunăstarea ei. El o cercetează. El este preocupat de 

ea. El vede posibilități în ea, ca să mă exprim așa. El dorește 
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ca ea să fie perfectă. Acesta este motivul pentru care Pavel 

continuă spunând: „ca s-o sfințească, după ce a curățit-o prin 

botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui 

această Biserică, slăvită, fără pată fără zbârcitură sau altceva 

de felul acesta”. Puteți vedea aici interesul Lui pentru ea, 

dragostea Lui pentru ea, felul în care El Se mândrește cu ea. 

Acestea sunt trăsăturile iubirii lui Hristos pentru Biserică – 

manifestate prin dorința Lui deosebită ca ea să fie perfectă. 

El nu va putea să fie satisfăcut decât atunci când o va aduce 

la perfecțiune. El vrea să fie în măsură să o înfățișeze o Bise-

rică glorioasă, „fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul 

acesta”. El dorește desăvârșirea ei, ajungerea ei într-o stare 

fără reproș. El vrea ca întreaga lume să ajungă să o admire. 

Astfel, în al treilea capitol al acestei Epistole, în versetul 10, 

ni se spune că El a făcut toate acestea „pentru ca domniile și 

stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin Biserică, 

înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu”. Mirele 

vrea să Se mândrească cu Mireasa Lui. El este mândru de fru-

musețea ei, mândru de înfățișarea ei, mândru de tot ceea ce Îi 

aparține, și vrea să o arate familiei, tuturor făpturilor create 

de El. Acesta este felul de relație care există între Domnul Isus 

Hristos și Biserica Lui. Eu extrag acest principiu din detaliile 

acestor versete în primul rând pentru că ele ne oferă o înțele-

gere a acestei relații minunat de tainică. Astfel, imaginea este 

aceea a Domnului nostru care se bucură de relația Lui cu Bi-

serica – este fericit în această relație, triumfător în ea și Se 
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laudă cu ea. Nu există vreun lucru pe care El să nu îl facă 

pentru Mireasa Lui, Biserica. 

Iată care este primul aspect deosebit care rezultă din fe-

lul în care apostolul tratează această temă vastă și deosebită. 

Trebuie să începem cu această imagine a lui Hristos și a Bise-

ricii. Trebuie să privești la felul în care El vede Biserica, la ceea 

ce El face pentru ea. Trebuie să identifici ce are El în vedere 

pentru ea, care este obiectivul Său final. Ca urmare a tuturor 

acestor lucruri, rezultă conceptul extraordinar de relație tai-

nică, de unitate, ideea că ei sunt un singur trup și că ea este 

trupul Lui. „Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hris-

tos Biserica”. 

Acesta este, așadar, primul principiu deosebit – Hristos 

iubește Biserica. Relația dintre Hristos și Biserică este relația 

care ar trebui să existe între soț și soție. De aceea, începeți de 

la această realitate. Aruncați-vă privirile către doctrina deose-

bită a Bisericii. Apropiați-vă voi toți, căsătoriți sau necăsăto-

riți. Aceste lucruri vă sunt aplicabile tuturor, pentru că toți 

sunteți membri ai Bisericii. Cât de minunat este să știm că ne 

aflăm în această relație cu Hristos! Acesta este felul în care El 

vă privește și aceasta este atitudinea Lui față de voi.  

Principiul este următorul: această dragoste, această iu-

bire dumnezeiască este cu totul superioară iubirii erotice și 

filantropice11 ce constituie tot ceea ce lumea aceasta poate să 

 
11 filantropică – dragostea generală pentru oameni. 



O DRAGOSTE CRISTICĂ  |  LLOYD-JONES  19 

cunoască. Trăsăturile deosebite ale acestei iubiri – și, în 

aceasta, ea este esențialmente diferită de altele – este că dra-

gostea lui Dumnezeu nu este atât de mult guvernată de do-

rința de a avea, pe cât de dorința de a dărui. „Atât de mult a 

iubit Dumnezeu lumea”. Cum? „că L-a dat”. Nu există nimic 

greșit în celelalte feluri de iubiri – am mai spus acest lucru – 

dar chiar și atunci când le ai în forma lor cea mai bună, ele 

sunt întotdeauna centrate pe sine, gândindu-se întotdeauna 

la sine. Prin contrast, trăsătura acestei iubiri a lui Dumnezeu 

este că ea nu se gândește la sine. El S-a dat pe Sine, El a murit 

pentru ea – a mers „până la moarte”. Jertfa este trăsătura 

dominantă a acestei iubiri. Ea este o dragoste care dăruiește, 

neluând în considerare întotdeauna ceea ce urmează să pri-

mească, ci ceea ce poate dărui spre beneficiul altuia. Dragi 

soți, iubiți-vă soțiile în felul acesta, așa cum Hristos a iubit 

Biserica! 

*  *  * 

Fragment din Life in the Spirit in Marriage, Home, and Work: An 

Exposition of Ephesians 5:18-6:9 (Edinburgh; Carlisle, PA: Banner of 

Truth Trust, 1974), 132-141, folosit cu permisiune; banneroftruth.org. 

*  *  * 

David Martyn Lloyd-Jones (1899-1981): predicator expozitiv ga-

lez și autor creștin; s-a născut la Cardiff, Țara Galilor, Marea Bri-

tanie. 

*  *  * 



20         VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI   |   NR. 14  |  DRAGOSTEA SOȚULUI 

 

Toate lucrurile legate de soția ta trebuie să fie făcute în 

dragoste. Gândurile tale trebuie să fie gânduri de dra-

goste. Privirile tale trebuie să fie priviri ale iubirii. Ase-

menea fagurelui de miere, buzele tale trebuie să picure 

numai dulceață și dragoste. Învățăturile tale trebuie să fie 

șlefuite cu dragoste, mustrările trebuie îndulcite cu iu-

bire, atitudinea și întreaga ta purtare față de ea trebuie să 

fie rodul și demonstrarea iubirii tale pentru ea. O, cât Și-

a iubit Hristos Mireasa, Cel ce este modelul tău! Nașterea, 

viața și moartea Lui au fost, ca să zicem așa, o scenă a 

celei mai fierbinți iubiri ce poate fi imaginată, de la pri-

mul până la ultimul act al vieții Lui. – George Swinnock 
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RESPONSABILITĂȚILE DRAGOSTEI 

Ezekiel Hopkins (1634-1690) 
 

 

Responsabilitățile persoanelor căsătorite se pot îm-

părți în responsabilități specifice și responsabilități comune. 

Responsabilitățile specifice sunt cele atribuite unei singure 

persoane, fie soțului față de soție, fie soției față de soț. Res-

ponsabilitățile comune sunt cele care le aparțin amândurora, 

și care trebuie împlinite de amândoi. 

Voi începe cu acele responsabilități care îi aparțin so-

țului, și pe care este obligat să le împlinească față de soția 

lui, și ele sunt următoarele: 

(1) Dragostea maritală: Fără îndoială, dragostea este 

un ornament frumos pentru toate relațiile noastre, însă ea 

este temelia și primul principiu al căsniciei. Dragostea este 

cea care a strâns pentru prima dată nodul căsniciei, și doar 

dragostea poate ulterior să o facă ușoară. Niciun alt lucru nu 

poate să păzească această căsnicie de iritări și tulburări. Deși 

lipsa dragostei nu poate anula legătura dintre soți, totuși ea 

poate face să dispară mângâierea și bucuria stării de a fi că-

sătorit. Dintre toate lucrurile care ne sunt permise să le iu-

bim aici, pe pământ, o soție este cel mai ales, și când ești 

căsătorit, ești iubit mai mult decât de către părinți, de către 

copii, de către prieteni, sau de către cele mai dragi dintre 

toate rudele tale: „De aceea îi va lăsa omul pe tatăl său și pe 
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mama sa, și se va lipi de nevasta sa” (Gen. 2:24). Dacă ai vrea 

să știi care este măsura deplină a acestei iubiri, apostolul a 

prezentat-o: „Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații ne-

vestele, ca pe trupurile lor” (Efes. 5:28); și, „fiecare dintre 

voi să-și iubească nevasta ca pe sine” (Efes. 5:33). Trebuie să 

fii la fel de atent și de tandru față de binele soției tale ca și 

cum te-ai îngriji pe tine însuți, și să te împotrivești oricărui 

lucru care ar putea să o rănească de parcă acea amenințare 

ar fi îndreptată către tine. Și, nu încape îndoială, există un 

motiv important pentru aceasta: căsătoria face din două tru-

puri unul singur. Ea trece dincolo de a compensa ceea ce băr-

batul a pierdut, restaurându-i coasta în trupul său. De aceea, 

când vorbim despre căsătorie, putem spune că cei doi sunt 

făcuți un singur trup: „Și cei doi vor fi un singur trup. Așa că 

nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup” (Marcu 10:8). Astfel, 

orice fel de acțiune violentă sau vorbă aspră împotriva unei 

soții, lucruri în care cad adesea unii bărbați brutali, în furia 

lor clocotitoare și stricată, este la fel de anormală ca atunci 

când l-ai vedea pe un om bătându-se, rănindu-se și tăindu-

se singur! Este un lucru clar că cei care se răzbună pe ei înșiși 

trebuie să fie niște oameni nebuni și cu patimi groaznice: 

„nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui”, altfel spus, niciun 

om rațional nu poate decât să „îl hrănească, să îl îngrijească 

cu drag” (Efes. 5:29). De aceea, noi suntem chemați să ne 

iubim soțiile cu aceeași tandrețe și naturalețe a dragostei 

după cum ne iubim propriile ființe, iar ele trebuie să ne fie 
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la fel de dragi pe cât ne sunt propriile ființe. Dacă vrei să ai 

această dragoste înaltă ridicată la o cotă și mai mare, citește 

versetul 25: „Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și 

Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea”. Dacă dragostea 

naturală nu va fi suficientă, poți vedea aici una supranatu-

rală, cea mai aleasă dovadă a dragostei care a fost exprimată 

sau concepută vreodată, și pusă înaintea noastră ca regulă și 

model. Hristos a iubit Biserica, Mireasa Lui, chiar dacă ea 

avea multe pete, imperfecțiuni și zbârcituri. El a iubit-o atât 

de mult încât S-a despărțit de Tatăl Său și S-a alipit de Mi-

reasa Lui. El a iubit-o mai mult decât pe Sine și propria viață, 

așa că Și-a vărsat sângele deosebit de prețios pentru ea. Pen-

tru a evita ca mânia lui Dumnezeu să cadă asupra Miresei 

Lui preaiubite, El S-a aruncat între Dumnezeu și ea, și a pri-

mit acele lovituri grele asupra Persoanei Sale. Așa ar trebui 

să își iubească și bărbații soțiile lor: infinit, dacă ar fi posibil, 

dar întrucât nu putem face asta, măcar să le iubim cu since-

ritate. 

[1] Trebuie să le iubim, deși ele pot avea adesea 

multe slăbiciuni și imperfecțiuni. Soțul trebuie să suporte 

cu blândețe aceste lucruri, chiar dacă nu trebuie să fie de 

acord cu ele, nici să le încurajeze. Dragostea acoperă o su-

medenie de greșeli și, atâta vreme cât ele sunt doar greșeli, 

nu crime, nu ar trebui ca el să renunțe la afecțiunea lui față 

de soție. Acea dragoste care se va mânia la cele mai neînsem-

nate lucruri trebuie să fie o dragoste excesiv de sensibilă și 
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iritabilă însă, în mod obișnuit, o astfel de dragoste se tran-

sformă repede în amărăciune și exasperare. De aceea, ofen-

sele de această natură ar trebui trecute prudent cu vederea, 

poate doar cu o privire trecătoare de mustrare, sau tratate 

cu o tăcere care poate fi mai instructivă decât iritarea și 

cearta. În acest sens, apostolul îi îndeamnă astfel pe soți: 

„Bărbaților, iubiți-vă nevestele, și nu țineți necaz pe ele” 

(Col. 3:19). 

[2] Trebuie să le iubim, neîmpovărându-le cu 

munca și necesitățile vieții de căsnicie. Ar trebui să ne 

mulțumim să renunțăm la libertatea noastră anterioară și să 

uităm de privilegiile noastre de dinaintea căsătoriei, indife-

rent dacă acestea se referă la pasiuni sau lucruri de care ne 

bucuram când eram necăsătoriți, fără a aduce vreodată în 

discuție aceste lucruri ca pe un reproș la adresa soției. Există 

mulți nebuni în lumea aceasta care își închipuie că într-o vi-

ață de căsnicie nu sunt decât bucurii și încântări. Totuși, 

când fac pasul în căsnicie și descoperă că trebuie să se con-

frunte cu multe necazuri neașteptate, și că nu mai pot trăi 

atât de ușor sau într-o splendoare ori bogăție la fel de mare 

ca înainte, ei cred că au dreptul să arunce poveri perpetue 

asupra soțiilor lor, dând vina pe ele și acuzându-le de tot fe-

lul de lucruri, aruncând asupra lor poverile pe care ar trebui 

să le poarte împreună. De regulă soția are parte de cele mai 

multe dintre aceste poveri și necesități ale vieții! Nu aceasta 

este dragostea manifestată de Hristos față de Biserică, El, 
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care de dragul ei, S-a lipsit de gloria Lui și S-a smerit volun-

tar, mai întâi luând trupul nostru făcut din țărână, apoi mer-

gând la moarte – acea moarte crudă și blestemată pe cruce. 

[3] Trebuie să le iubim astfel încât să ne interpu-

nem între ele și orice pericole, și mai degrabă să suferim 

ca acestea să cadă asupra noastră decât asupra lor. Atât 

de mult a iubit Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea 

– răscumpărând-o din mânia lui Dumnezeu prin a suporta 

El însuși mânia și eliberând-o de moarte prin a suferi moar-

tea în locul ei. 

[4] Trebuie să le iubim astfel încât să ne străduim 

să creștem bunăstarea lor spirituală și, prin sfaturi și în-

vățături bune, să le inspirăm și să le hrănim dragostea 

pentru evlavie și sfințenie. Ar trebui ca noi, soții, să facem 

aceasta, așa încât, la fel cum Hristos sfințește Biserica, Mi-

reasa Lui, și noi să ne sfințim soțiile și să le înfățișăm înain-

tea lui Dumnezeu fără pată, fără zbârcitură sau orice alt lu-

cru de acest fel. 

Iată patru lucruri în care suntem chemați să ne iubim 

soțiile așa cum Hristos a iubit Biserica: să le tolerăm și să le 

iertăm slăbiciunile, să fim dornici să ne supunem multor 

neajunsuri de dragul lor, să ne interpunem între ele și orice 

fel de pericole care le amenință și, nu în ultimul rând, să ne 

străduim să stimulăm binele și beneficiul lor spiritual. 
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Prima noastră îndatorire este dragostea. Am insistat 

mai mult asupra ei, pentru că ea înglobează toate celelalte 

responsabilități. Acolo unde există această dragoste conju-

gală sinceră, chiar dacă poate avea metode diferite de a se 

exprima, după temperamentele diferite ale bărbaților, to-

tuși, ea va dirija toate celelalte sentimente așteptând ca dra-

gostea să se manifeste prima, și având grijă să nu lipsească 

nimic spre binele soției, cea către care toate aceste senti-

mente sunt îndreptate. De aceea, voi trata celelalte respon-

sabilități mai pe scurt. 

(2) O altă responsabilitate a soțului este grija pla-

nificată12 pentru soția lui. Soțul trebuie, spune apostolul, 

să își hrănească și să își îngrijească soția așa cum Hristos 

face cu Biserica (Efes. 5:29). De aceea, potrivit stării și posi-

bilităților lui, soțul trebuie să îi furnizeze tot ceea ce slujește 

spre nevoile și mângâierea ei. El nu trebuie să irosească re-

surse cu prieteni răi – prieteni pe care diavolul i-a dat – lu-

cruri sau resurse ce ar trebui folosite spre susținerea soției, 

pe care Dumnezeu i-a dat-o ca să îi fie tovarăș de viață și care 

se hrănește doar cu întristările ei și care nu poate să bea ni-

mic altceva decât propriile lacrimi... 

(3) O altă responsabilitate a soțului față de soția 

lui este protejarea ei de pericolele în care ea se poate 

găsi… Este clar că slăbiciunea și caracterul firav al femeii, 

 
12 grija planificată – are sensul de a prevedea și acoperi nevoile într-un mod planificat. 
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fiind mai neajutorată în pericole decât bărbatul și mai puțin 

capabilă să iasă de una singură din necazuri, fac necesar 

acest ajutor imediat din partea soțului. Cel care este atât de 

lipsit de blândețe și atât de aspru încât să nu fie gata să își 

apere soția, se comportă anormal când tolerează ca o parte 

din propria ființă să piară! În Scriptură, soția este comparată 

cu o viță roditoare (Ps. 128:3), iar o viță este o plantă slabă și 

firavă, având nevoie de sprijin. Tot astfel, soțul trebuie să fie 

pentru soție ca un punct serios de sprijin și ajutor. De aceea, 

femeia a fost făcută dintr-o coastă luată de sub brațul bărba-

tului. Rolul mâinii este să țină la distanță pericolele ce pot pro-

duce răni, ceea ce ne arată că soțul trebuie să își apere soția 

de toate relele și rănile la care ar putea fi expusă. 

(4) O altă responsabilitate este învățătura și călău-

zirea. Astfel, soțul este denumit capul ei: „bărbatul este capul 

nevestei, după cum și Hristos este capul Bisericii, El, Mântui-

torul trupului” (Efes. 5:23). De aceea, așa cum toată călăuzi-

rea și mângâierea Bisericii este derivată de la Hristos, tot as-

tfel soțul ar trebui să îi transmită soției cunoaștere, mângâiere 

și călăuzire – motiv pentru care este denumit călăuza ei (Prov. 

2:17). Chiar Petru le cere soților să trăiască cu soțiile lor „po-

trivit cunoștinței” (1 Petru 3:7, lit. ESV), să fie în stare să le 

sfătuiască și să le informeze în toate cazurile și situațiile care 

apar, în special în relația lor cu Dumnezeu. Pavel le îndeamnă 

pe soții ca, „dacă voiesc să capete învățătură asupra unui lu-

cru, să îi întrebe pe bărbații lor acasă” (1 Cor. 14:35). De 
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aceea, din partea soților este cerut mai mult, anume să acu-

muleze o bună cunoaștere și să fie în măsură să le învețe pe 

soțiile lor, așa încât ele să nu devină niciodată victime ale celor 

care „se vâră prin case, și le momesc pe femeile ușuratice” (2 

Tim. 3:6). Amăgitorii sunt foarte subtili, folosind metoda șar-

pelui cel vechi: încep cu femeia, apoi se folosesc de ea ca să-l 

înșele pe bărbat. Ca toate celelalte păcate, erezia atrage mai 

întâi emoțiile și sentimentele, apoi, folosindu-se de acestea, 

corupe rațiunea. De aceea, bărbatul trebuie să fie bine înte-

meiat în cunoștință, așa încât să își poată păzi soția pentru ca 

ea să nu fie amăgită prin subtilitatea vicleană a acelora care 

abia așteaptă să înșele, cei care, folosindu-se de cuvinte atent 

alese și de o vorbire alunecoasă, de fraze bine gândite și de 

expresii care gâdilă urechea, neavând în ei nimic altceva decât 

zgomot și erezie, pervertesc inimile celor naivi. Dacă, așa cum 

se întâmplă uneori, Dumnezeu o înzestrează pe soție cu o mă-

sură mai mare a prudenței și cu o cunoștință solidă, mai bună 

decât a soțului, atunci devine responsabilitatea lui să asculte 

de sfatul ei și să se supună, dar nu autorității sfătuitorului (so-

ția lui), ci autorității sfatului (adică Scriptura). Ea trebuie să 

continue să îi arate tot respectul și toată supunerea, neavând 

puterea de a-i porunci chiar ceea ce ea știe că este cel mai bun 

și mai potrivit lucru, ci doar să îi propună sfaturile cu modes-

tie și să îl convingă cu blândețe să le primească. 

(5) O altă responsabilitate a soțului este blândețea 

și delicatețea față de soția lui, căutând să nu o întristeze 
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prin vorbele sau acțiunile lui. Jalnică trebuie să fie acea fa-

milie, unde cei care s-au alăturat în același jug lovesc unul în 

celălalt. Dacă soția este atentă în împlinirea responsabilită-

ților ei, bărbatul îi datorează acceptarea iubitoare și blândă, 

ca și lauda pentru felul în care și-a împlinit menirea. Dacă ea 

greșește uneori, nu trebuie mustrată cu asprime, ci cu blân-

dețe și așa încât mustrarea să ilustreze mai mult întristare 

decât mânie. Certurile și disputele constante, dincolo de fap-

tul că amărăsc cu totul viața și distrug orice fel de mângâ-

iere, în loc să prevină jignirile din viitor, în mod obișnuit le 

stârnesc și le agită mai tare! Probabil că mai de învinuit este 

soțul pentru felul cum îi aduce reproșul soției decât lucrul 

reproșat în sine. Dincolo de aceasta, un reproș adus într-un 

fel nepotrivit îi indispune în mod cert pe amândoi față de 

achitarea de responsabilitățile din chemările lor generale și 

specifice, ca soț și soție. Astfel de situații le împiedică rugă-

ciunile, căci cum ar putea să își ridice mâinile spre cer fără 

mânie, așa cum poruncește apostolul (1 Tim. 2:8), când ei 

ard de mânie unul împotriva altuia? Cum se pot ruga lui 

Dumnezeu, cerându-I binecuvântări asupra celuilalt, când 

s-au blestemat și și-au arătat mânie unul față de altul? În 

ce privește chemările lor specifice, oare nu vedem că în fa-

miliile în care domnește cearta aceasta deosebit de dăună-

toare, responsabilitățile lor sunt în mod obișnuit neglijate? 

Totul se duce către distrugere și către ruină ca urmare a 

răzbunării soțului față de soție, sau invers. Într-un acces de 
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nemulțumire, soțul refuză să asigure mijloacele necesare, 

iar soția refuză să le gestioneze înțelept. Astfel, nimănui nu-

i mai pasă de soarta familiei, ci doar de felul în care se ceartă 

unul cu altul – o situație ticăloasă în care multe familii au 

căzut ca urmare a unor porniri nestăpânite ale bărbaților la 

fiecare greșeală aproape neînsemnată a soțiilor lor... 

(6) O altă responsabilitate a soțului este să își ono-

reze și să își respecte soția cum se cuvine. Dați-i „cinste 

femeii ca unui vas mai slab” (1 Petru 3:7), căci, fiind mai 

slabă, ea trebuie tratată cu mai mult respect și mai multă 

blândețe. Gândește-te onorabil la ea ca la persoana pe care 

Dumnezeu a considerat-o cea mai bună și mai potrivită 

pentru tine din întreaga lume, și nu fi ispitit, nici măcar în 

gândurile tale, să crezi că vreo alta ar fi fost mai bună sau 

mai de folos pentru tine. Vorbește cu respect despre ea, ne-

divulgând niciunul dintre eșecurile sau imperfecțiunile ei 

spre discreditarea ei, ci dă-i lauda cuvenită pentru acele vir-

tuți și haruri care se găsesc în ea. Acela care își dezonorează 

soția se dezonorează pe sine, și oricine îl va auzi, îl va socoti 

vinovat de nebunie, fie în alegerea ei, fie în felul în care o 

conduce. Tratează-ți onorabil soția, nedevenind vreodată 

rob al mofturilor ei, căci acel lucru te va dezonora, nici fă-

când-o sclavă față de tine, căci aceasta o va dezonora. Tra-

teaz-o ca pe prietenul tău de inimă, ca pe tovarășa de viață 

iubită, și, în orice lucru, cu excepția autorității, consideră-

te egal cu ea. 
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(7) Ultima responsabilitate a soțului este menține-

rea și gestionarea prudentă a autorității lui. Autoritatea 

soțului asupra soției este dată de Dumnezeu, Cel care l-a 

echipat cu autoritate. Mântuitorul nostru ilustrează propria 

autoritate asupra Bisericii prin autoritatea unui soț asupra 

soției lui (Efes. 5). De aceea, această autoritate nu trebuie 

trădată și nici nu trebuie ocrotită cu o rigoare aspră și cu o 

forță tiranică. Cea mai corectă și mai eficace modalitate de 

menținere a acestei autorități este pe calea prudenței și a se-

riozității, prin stăpânire de sine și evlavie, printr-o viață 

demnă, exemplară și disciplinată. Această modalitate de a 

trăi va stimula o prețuire reverentă în inima soției și a între-

gii familii, în timp ce superficialitatea în anumite momente 

și severitatea în altele nu vor face decât să îl expună dispre-

țului și urii celorlalți. Soțul care nu se respectă pe sine va 

descoperi că îi va fi greu să le câștige respectul altora, căci 

cel care se va degrada prin mofturi nebunești și ridicole sau 

prin acțiuni ticăloase și rele – prin nedreptate, prin neastâm-

păr, prin minciuni etc. – va cădea negreșit sub batjocura ru-

delor lui cele mai apropiate!… Prin contrast, un amestec bun 

de prudență și evlavie – unul fiind o călăuză, iar celălalt un 

exemplu – va face dintr-un bărbat un model care va inspira 

admirație și respect profund, și va determina soția și în-

treaga familie să îl prețuiască și să îl imite. Acestea sunt res-

ponsabilitățile soțului față de soție. 

*  *  * 
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Fragment din „An Exposition of the Ten Commandments”                           

din The Works of Ezekiel Hopkins, Vol. 1 (Philadelphia:                                   

The Leighton Publications, 1868), 464-470. 

*  *  * 

Ezekiel Hopkins (1634-1690): predicator și autor anglican; s-a 

născut la Sandford, Crediton, Devonshire, Marea Britanie. 

*  *  * 

Cum Și-a iubit Hristos Biserica? Cu o dragoste mare, atât 

de mare încât a murit pentru ea. – Thomas Manton 
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AȘA CUM HRISTOS                                    

A IUBIT BISERICA 

John Angell James (1785-1859) 

 

Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Bise-

rica și S-a dat pe Sine pentru ea. (Efes. 5:25) 

 

Observați adevărul sublim și deosebit de important 

care ține de responsabilitățile vieții de familie, așa cum este 

statuat de apostol în fraza de mai sus, el fiind ca soarele în 

centrul planetelor, iluminându-le, determinând mișcarea lor 

și unindu-le pe toate. Fiecare parte a acestui pasaj deosebit 

de cuprinzător și de frumos este izbitoare într-un fel fără 

egal. Scopul întregului pasaj este să preamărească dragostea 

lui Hristos pentru Biserică, întrucât, în privința acestui lu-

cru, se presupune că starea morală a Bisericii înainte de lu-

crarea transformatoare a harului răscumpărător a fost aceea 

a necurăției dezgustătoare și totuși, în ciuda acestei realități, 

El manifestă cea mai blândă compasiune pentru starea ei și 

nu este respins de pângărirea ei excesivă. Pentru a realiza 

răscumpărarea ei, Isus nu doar folosește acțiunile puterii și 

ale înțelepciunii Sale, ci Se predă pe Sine în mâinile dreptății 

divine pentru ca, făcându-Se jertfă de ispășire,13 să poată 

 
13 ispășirea are sensul împăcării cu Dumnezeu prin îndepărtarea sau acoperirea vinovăției 
păcatului. Acest lucru a fost realizat prin jertfa lui Isus Hristos. 
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răscumpăra obiectul dragostei Sale cu prețul sângelui Său. 

Prin aceasta, El a demonstrat o dragoste mai puternică decât 

moartea, pe care „apele cele mari nu pot să o stingă” (Cân-

tarea Cântărilor 8:7). Scopul final al acestui act de smerenie 

tainică este să o facă într-o anumită măsură vrednică de 

atenția Lui și potrivită pentru acea unire indisolubilă cu Sine, 

unire în care urma să fie primită ca Mireasă ilustră a Lui. 

În acest sens, influențele eficace ale Duhului Sfânt tre-

buiau să fie revărsate asupra minții ei, așa încât, prin accep-

tarea din inimă a adevărului, să poată fi curățată de nelegiu-

ire, să aibă sămânța oricărei virtuți implantată în inima ei și 

haina neprihănirii să fie aruncată peste ea până ce, în timp, 

sub dispensațiile providenței lui Dumnezeu,14 sub mijloacele 

harului și lucrarea sfințitoare a Duhului Său, ultima pată de 

pângărire morală să fie ștearsă, ultima zbârcitură de cădere 

spirituală să fie îndreptată și – asemenea fiicei împăratului, 

glorioasă cu totul pe interior și îmbrăcată în aur curat (Ps. 

45:13) – să poată fi înfățișată înaintea Domnului Isus acope-

rită cu frumusețile sfințeniei în acea zi, „când El va veni, în 

ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinții Săi și privit cu uimire 

în toți cei ce vor fi crezut” (2 Tes. 1:10)! 

Iată ce dragoste deosebită este aceasta! Suntem cu to-

tul uimiți de acest act inegalabil de îndurare ce este folosit 

de apostol ca motivație pentru tot comportamentul creștin… 

 
14 dispensațiile providenței lui Dumnezeu – aranjarea de către Dumnezeu a evenimentelor, 
prin stăpânirea și grija Lui divină. 
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El extrage din Cruce toate motivațiile pentru fapte bune. El 

a făcut ca puterea ei să fie simțită nu doar asupra conștiinței, 

acționând ca mijloc al iertării, ci și asupra inimii, furni-

zându-i cel mai convingător și, în același timp, cel mai pă-

trunzător argument în favoarea sfințirii15… Vorbind despre 

moartea unui Mântuitor răstignit și despre compasiunea Lui 

nemărginită, Pavel atacă răutatea inimii depravate și vor-

bește repetitiv și convingător despre toate virtuțile unei 

inimi înnoite. 

Doctrina Crucii este substanța adevărului creștin și 

stâlpul deosebit al moralei creștine: gândul și inima aposto-

lului erau pline de ea. Încurajează el smerenia? Iată cum: „Să 

aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus” (Filip. 

2:5). Vorbește el despre devotamentul fără rezerve față de 

Dumnezeu? Iată argumentul lui: „Nu știți că trupul vostru 

este Templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi, și pe care 

L-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? 

Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți-L dar pe Dum-

nezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumne-

zeu” (1 Cor. 6:19-20). Care este felul lui de a încuraja dra-

gostea frățească? Iată-l: „Și dragostea stă nu în faptul că noi 

L-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, 

și L-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele 

 
15 Sfințirea este lucrarea Duhului lui Dumnezeu prin care noi suntem înnoiți în întreg omul 

după chipul lui Dumnezeu și suntem făcuți capabili să murim tot mai mult față de păcat și 
să trăim tot mai mult în neprihănire. (Spurgeon’s Catechism, Q. 34). 
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noastre. Preaiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe 

noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții” (1 Ioan 4:10-11). 

Cum arată atitudinea iertătoare? Sorbiți cuvintele apostolu-

lui: „fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, 

cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos” (Efes. 4:32). 

Dar bunăvoința față de săraci? „Căci cunoașteți harul Dom-

nului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut 

sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbo-

gățiți” (2 Cor. 8:9). Cine altcineva, dacă nu un apostol, s-ar 

fi gândit să încurajeze dragostea conjugală referindu-se la 

dragostea lui Hristos față de Biserica Lui? El a făcut acest 

lucru și, astfel, a ilustrat dragostea răscumpărătoare ca un 

fel de atmosferă sfântă care îl înconjoară pe creștin pe toate 

părțile, însoțindu-l în orice loc, susținându-i existența spiri-

tuală, fiind acel element unic în care credința și devotamen-

tul lui față de Hristos trăiește, se mișcă și își are ființa.  

Fără îndoială, acesta este creștinismul biblic:16 nu un 

nume, nu doar un crez, nu o formă, nu o emoție abstractă, 

nu o respectare a zilelor și a locurilor, nu o simplă haină 

mentală sau o haină sfântă pe care o îmbrăcăm doar în anu-

mite perioade și cu anumite ocazii – nu, ci un obicei moral, 

un gust mental, un spirit al minții, care se va manifesta spon-

tan în limbajul, sentimentele și comportamentul nostru, cu 

 
16 Nota editorului: Autorul a folosit în lucrarea sa termenul religie, referindu-se la creștinismul 
biblic și la credința în Isus Hristos. Pentru a evita confuzia pentru cititorii actuali, care consi-

deră „religia” ca orice sistem în care este implicată o credință și o formă de închinare la o 
putere superioară, am înlocuit termenul autorului cu expresia creștinism biblic. 
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o ancorare constantă în Isus Hristos ca temelia nădejdii și 

modelul de imitat pentru noi… 

Voi începe cu responsabilitățile soțului. El primește po-

runca de a-și iubi soția… Aici se ridică foarte natural urmă-

toarea întrebare: „Din ce motiv îi este dată această poruncă 

în special soțului? De ce este el cel îndemnat în mod specific 

la exercițiul dragostei?” Probabil că din următoarele motive: 

(1) Pentru că, în însăși natura lucrurilor, el este cel mai expus 

pericolului de a eșua în această responsabilitate. Așezat 

drept „capul nevestei” de către Creator (Efes. 5:23) și inves-

tit cu un anume drept de a-și conduce familia, el se află într-

un pericol mai mare de a amesteca sensibilitățile și senti-

mentele lui de tandrețe cu starea conștientă și predominantă 

a superiorității în autoritate. (2) Pentru că el este mai defici-

tar în această responsabilitate decât soția… Și poate fi spus 

pe bună dreptate că soții sunt, în general, mai deficitari în 

exprimarea dragostei decât soțiile. Eu cred că soțiile exce-

lează în blândețea, tăria și constanța dragostei, ceea ce nu se 

întâmplă cu bărbații. (3) Pentru că lipsa dragostei din partea 

bărbatului va produce cel mai probabil o stare de suferință 

mai mare a soției. De regulă, absența dragostei este însoțită 

de excese mai mari de violență, de cruzime și de expresii mai 

evidente ale depravării. Absența acestei pasiuni tandre în el 

va avea un efect mai rău asupra propriului caracter și asupra 

păcii soției lui decât în cazul în care soției i-ar lipsit dragos-

tea. Absența acestei iubiri este un lucru trist în oricare dintre 
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soți, însă când lui îi lipsește, există mai multe motive să fim 

îngrijorați. 

Apostolul prezintă două modele sau reguli pentru dra-

gostea unui soț: dragostea pe care Hristos a manifestat-o față 

de Biserica Lui, și dragostea pe care un bărbat o are față de sine. 

Atunci când ne îndreaptă atenția către primul model, cred că 

Pavel vrea să studiem trăsăturile dragostei lui Hristos și să 

arătăm în ce fel trebuie ca dragostea noastră să se asemene 

dragostei Lui. 

Dragostea lui Hristos a fost sinceră. El nu a iubit 

Biserica doar în vorbe, ci „cu fapta și cu adevărul” (1 Ioan 

3:18). În El n-a existat nicio ipocrizie, nicio expresie nesin-

ceră a dragostei, nicio acțiune îmbrăcată cu un fel spoit de 

iubire. Trebuie să fim ca El și să ne străduim să menținem 

în inimile noastre un principiu autentic al prețuirii, ca și o 

demonstrare a lui în purtarea noastră practică. Este un lu-

cru ticălos să încercăm să practicăm dragostea fără a o 

nutri în inimile noastre… Mai mult, cât de dificil este să 

practicăm bine dragostea în felul acesta, să ținem o mască 

asupra noastră, și să menținem numai aparența unui carac-

ter nobil doar pentru a nu fi detectați de alții! O, cât de 

tristă trebuie să fie inima acelei femei care descoperă cu 

timpul, spre suferința ei, că ceea ce a primit și a prețuit ca 

atenții din partea iubitului inimii ei nu erau decât șmeche-

riile unui ipocrit viclean. 
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Dragostea Răscumpărătorului a fost fierbinte. Dacă 

vrem să ne facem o idee corectă despre starea inimilor noastre 

față de femeia pe care am ales-o, haideți să ne gândim la dra-

gostea care a strălucit în pieptul Mântuitorului când El a trăit 

și a murit pentru poporul Lui. Este adevărat că nu aveau nici 

același fel și nici aceeași intensitate a dragostei, dar sunt con-

vins că, atunci când ni se arată un astfel de exemplu, ne învață 

că soției iubite nu trebuie să i se ofere o dragoste superficială. 

Mântuitorul însuși ne spune că, dacă El Și-a dat viața pentru 

noi, este de datoria noastră să ne dăm viețile pentru frații 

noștri; și cu cât mai mult pentru „un prieten care ține la tine 

mai mult decât un frate” (Prov. 18:24)? Dacă este de datoria 

noastră să ne dăm viața, cu cât mai mult trebuie să o folosim 

cât trăim în toate slujirile unei iubiri – puternică, statornică și 

inventivă. Ea, cea care, de dragul nostru, a uitat de casa confor-

tabilă, de grija veghetoare și de îmbrățișările calde ale părinți-

lor ei, are dreptul să se primească de la noi acea dragoste care 

să o facă să uite de casa tatălui ei (Ps. 45:10) și să o facă să simtă 

că, în privința fericirii, nu a pierdut nimic prin acest schimb. 

Ferice de femeia – și așa trebuie să se străduiască orice soț să o 

facă pe soția lui – care poate privi înapoi, fără să suspine o sin-

gură clipă, la momentul când a părăsit pentru totdeauna prie-

tenii, părinții și scenele copilăriei sale! 

Dragostea lui Hristos pentru Biserica Lui a fost su-

premă. El tratează această lume cu bunăvoința Lui, dar pri-

vește cu plăcere către Biserica Lui. „Domnul Dumnezeul tău 
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este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; se va bucura 

de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui, și nu va 

mai putea de veselie pentru tine” (Țef. 3:17). Așa trebuie să își 

privească și soțul soția, mai presus de orice: el trebuie să se 

odihnească în dragostea ei. El trebuie să o privească nu doar 

mai presus de oricine din afara familiei, ci și din interiorul 

ei. Ea trebuie să fie prioritară atât în inima cât și în purtarea 

lui, nu doar prin comparație cu toți străinii, ci și între toate 

rudele și copiii lor. El ar trebui mai degrabă să își iubească 

copiii de dragul ei, decât să o iubească pe ea de dragul lor. 

Oare așa este întotdeauna? Dimpotrivă, n-am văzut noi ade-

sea bărbați care par să fie mult mai interesați de copiii lor 

decât de soțiile lor, și care le-au acordat soțiilor lor mai pu-

țină atenție decât fiicelor lui? Cât de nepotrivit este pentru 

un bărbat să se arate mai atașat de orice altă femeie decât de 

soția lui, chiar și acolo unde nu poate fi în intenție nimic al-

tceva decât plăcerea de a se afla în compania acelei femei. El 

nu trebuie să uite de ea nici măcar în momentele de relaxare, 

niciodată preferând să fie în compania oricărei alte per-

soane, chiar de sex masculin, indiferent cât de interesante ar 

fi manierele sau purtarea aceleia. 

Dragostea lui Hristos este uniformă. Asemenea Lui, 

dragostea Sa este „aceeași ieri și azi și în veci” (Evrei 13:8). 

Dragostea conjugală ar trebui să aibă același caracter: ea tre-

buie să fie la fel în orice moment și în orice loc, la fel acasă 

ca și printre străini. Multe soții suspină și exclamă: „O, dacă 
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aș fi tratată în casa mea cu aceeași tandrețe și atenție pe care 

le primesc când suntem în compania altora!” Ce dezgust și 

silă trebuie să simtă o astfel de femeie față de orice gest sau 

cuvânt plăcut, lucruri pe care, în astfel de circumstanțe, le 

consideră doar ca ipocrizie. Căminul este principalul loc al 

atenției și tandreței minuțioase, și soția care nu se simte ne-

voită să se plângă de lipsa lor acasă va simți rareori nevoia 

sau înclinația de a deplânge absența lor în afara casei... 

Dragostea Răscumpărătorului a fost practică și sâr-

guincioasă. Prin mijlocirea Lui, El a adus tot ce era nevoie 

spre binele și mângâierea Bisericii, și a făcut toate acestea cu 

un preț și prin suferințe inimaginabile. Am afirmat deja că 

atât soțul cât și soția sunt chemați să participe la împlinirea 

necesităților vieții. O soție bună nu poate fi leneșă. Portretul 

pe care bărbatul înțelept i-l poate face este caracterizat nu-

mai de frumusețe. „Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este 

mai de preț decât mărgăritarele…” (Prov. 31:10-31). Această 

imagine aleasă, care combină hărnicia, prudența, demnita-

tea, blândețea, înțelepciunea și evlavia, nu poate fi studiată 

prea frecvent sau prea minuțios de către cei care vor să în-

țeleagă gradul înalt al excelenței feminine. 

Totuși, responsabilitatea acoperirii nevoilor familiei 

ține în principal de soț. Frații mei, este datoria voastră să vă 

sculați devreme, să vă culcați târziu, să mâncați pâinea stră-

duinței și să beți, dacă este nevoie, apele suferinței ca să pu-

teți câștiga, cu sudoarea frunții voastre, un venit suficient 
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pentru nevoile familiei. Probabil că la aceasta s-a referit 

apostolul când ne-a îndemnat să îi dăm cinste soției ca unui 

„vas mai slab” (1 Petru 3:7): cinstea de a-i asigura nevoile 

gospodăriei, lucru pe care ea nu îl poate face, ca urmare a 

slăbiciunii trupului ei și a neputințelor frecvente pe care ca-

litatea de mamă le aduce asupra ei. În țările cele mai barbare 

și în unele dintre cele pe jumătate civilizate, povara muncii 

manuale cade asupra femeii, în timp ce domnul lor tiran tră-

iește în lenevie, hrănindu-se din truda ființei nefericite pe 

care o denumește soție, dar pe care o tratează ca pe un rob. 

Oare nu există astfel de tirani trândavi în țara și în vremea 

noastră, care trăiesc în indolență și își satisfac poftele, nepă-

sându-le de felul în care își asupresc soțiile? Nu sunt aceștia 

niște ticăloși care nu fac mai nimic pentru susținerea famili-

ilor lor?  

Cât de departe trebuie să fie de orice sentiment nobil 

și generos acel bărbat a cărui inimă nu poate fi mișcată de 

insistențele sau lacrimile unei femei însărcinate – care aude 

în zadar plânsul copilului lui la pieptul ei și pe cel al celuilalt, 

ce stă alipit de piciorul lui – un astfel de om nu poate fi con-

vins de niciun astfel de apel să renunțe la vizitele sale zilnice 

la crâșmă sau la obiceiurile sale de a trândăvi, pentru a putea 

să își împlinească datoria atât de neglijată și să înfrunte valul 

tot mai mare și mai apropiat al sărăciei și ruinei. O astfel de 

ființă este mai rea decât un animal: el este un monstru. Îmi 

pare rău că nu există nicio lege și nicio corabie de ticăloși 
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care să ducă astfel de bărbați departe, într-o țară în care, 

dacă nu muncesc, să nici nu poată mânca (2 Tes. 3:10)… De 

aceea, soțul trebuie să se îngrijească de acoperirea nevoilor 

soției, iar soția de administrarea resurselor potrivit cu nevo-

ile fiecăruia din familie, căci aceasta este regula rațiunii și a 

revelației. 

Așa cum Hristos a trudit pentru Biserica Lui, nu doar în 

decursul lucrării Lui pământești, ci S-a îngrijit de bunăstarea 

ei și după ce a plecat din lumea noastră, tot așa ar trebui și 

soțul să îngrijească de soția lui. N-aș putea înțelege vreodată 

seriozitatea acelui obicei atât de răspândit prin care bărbații 

le lasă mai multe moșteniri copiilor lor decât mamei acestora. 

Este oare aceasta o dragoste supremă? Orice bărbat care 

înalță o femeie la rangul de soție a lui ar trebui să se preocupe 

ca, oricât de inferioară ar fi fost ea în circumstanțele de dina-

inte de căsătorie, să o lase măcar în situația în care s-a căsă-

torit cu ea. Este o dovadă de cruzime maximă să o lase lipsită 

nu doar de cel mai iubit prieten pământesc, ci și de mijloacele 

normale pentru a-i acoperi nevoile de bază. 

O dragoste practică față de soție se aplică, totuși, tutu-

ror lucrurilor din căsnicia lor: ea se manifestă prin cea mai 

delicată atenție acordată mângâierii și sentimentelor ei; în 

consultarea gusturilor ei; în acoperirea eșecurilor ei, în a nu 

face nimic care să o degradeze, ci făcând totul pentru a o 

înălța înaintea copiilor și a slujitorilor; recunoscându-i cali-

tățile și lăudând-o pentru eforturile ei de a se face plăcută; 



44         VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI   |   NR. 14  |  DRAGOSTEA SOȚULUI 

 

în a-i satisface și chiar anticipa toate cererile rezonabile; pe 

scurt, în a face tot ceea ce poate inventa ingeniozitatea lui 

pentru a produce fericirea și mângâierea ei generală. 

Dragostea lui Hristos pentru Biserica Lui a fost du-

rabilă și neschimbătoare. „Fiindcă îi iubea pe ai Săi, care 

erau în lume, i-a iubit până la capăt” (Ioan 13:1), fără vreo 

scădere sau alterare a dragostei. Așa ar trebui să își iubească 

și bărbații soțiile, nu doar la început, ci până la finele unirii 

lor – când șarmul frumuseții a fugit făcând loc influenței ofi-

litoare a bolii; când trupul viguros și sprințar și-a pierdut 

elasticitatea și când pasul s-a rărit și a devenit ezitant, când 

ridurile vârstei au alungat bobocul tinereții, și când toată 

persoana ei pare mai degrabă o umbră a ceea ce era cândva.  

Oare nu a câștigat soția ta în înțelepciune ceea ce a 

pierdut în atracțiile exterioare? Oare harurile ei mentale nu 

au înflorit după ce au pierit șarmurile personale? Dacă tran-

dafirul și crinul au pălit pe obraz, oare nu au crescut în suflet 

roadele neprihănirii? Dacă acei boboci s-au depărtat, ei, la 

care ochiul pasiunii tinerești priveau cu atâta ardoare, oare 

n-au făcut loc rodului copt al caracterului creștin matur? Fe-

meia nu mai este ceea ce era cândva, dar soția, mama și creș-

tinul din ea sunt mult mai bune decât erau odinioară.  

Dacă vreți să îmi dați un exemplu de dragoste conjugală 

în toată puterea și în tot caracterul ei, nu-mi arătați mireasa 

și mirele în luna lor de miere, în toată vegherea și tandrețea 
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dragostei lor, ci dați-mi să privesc soțul și soția la 50 de ani, a 

căror dragoste a fost încercată de trecerea și schimbările unui 

sfert de secol, și care, de-a lungul acestei perioade și prin vi-

cisitudinile ei inerente17, au crescut în atașament și prețuire 

reciprocă. Dragostea lor, chiar dacă nu strălucește cu arșița 

unei zile de vară, este încă asemenea strălucirii soarelui într-

o amiază de octombrie – caldă și frumoasă, reflectată cu atât 

mai plăcut de culorile toamnei. 

Fragment din The Family Monitor, or A Help to Domestic Happiness. 

*  *  * 

John Angell James (1785-1859): predicator și autor congregațio-

nalist; s-a născut la Blandford, Dorsetshire, Anglia, Marea Britanie. 

  

 
17 vicisitudini – schimbări constante, imprevizibile, adeseori cu efecte negative. 
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CUM SĂ ÎȚI IUBEȘTI SOȚIA                       

CA PE TINE ÎNSUȚI 

David Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) 

 

Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe 

trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine 

însuși. (Efes. 5:28) 

 

Soțul trebuie să conștientizeze că soția lui este parte 

din ființa sa. El nu va simți acest lucru în mod instinctiv, ci 

trebuie să îl învețe, și Biblia este locul de unde el învață, în 

toate părțile ei. Cu alte cuvinte, soțul trebuie să înțeleagă că 

el și soția lui nu mai sunt doi, ci sunt unul. Apostolul repetă 

acest lucru: „Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații neves-

tele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește 

pe sine însuși... cei doi vor fi un singur trup... noi suntem 

mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oa-

sele Lui” (Efes. 5:28, 31, 30). Acest lucru este cu totul adevă-

rat în ce privește relația noastră cu Domnul, și este la fel de 

adevărat în această relație, anume în căsnicie. 

De aceea, vreau să prezint acest adevăr în felul urmă-

tor: nu este suficient ca noi să le considerăm pe soțiile noas-

tre partenere de viață. Ele sunt, într-adevăr, partenerele 

noastre de viață, dar sunt mai mult de atât. Poți să ai într-o 

afacere doi bărbați care să fie parteneri, dar aceasta nu este 
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analogia potrivită. Analogia Scripturii depășește această 

imagine. Aici nu se pune problema unui parteneriat, chiar 

dacă această idee este inclusă. Există o altă expresie folosită 

adesea – cel puțin în trecut era una răspândită – care pre-

zintă mult mai bine ceea ce mi se pare a fi o afirmație a în-

vățăturii creștine, una insuficient conștientizată. Este vorba 

despre expresia folosită de bărbați atunci când se referă la 

soțiile lor prin termenul „jumătatea mea mai bună”. Acest 

lucru este corect. Ea nu este un partener, ci este cealaltă ju-

mătate a bărbatului. „Cei doi vor fi un singur trup”. „Jumă-

tatea mea mai bună”. Chiar acest cuvânt, jumătate, sur-

prinde ideea pe care apostolul o dezvoltă în acest pasaj. Nu 

avem de-a face aici cu două unități, cu două entități, ci cu 

două jumătăți care se completează reciproc – „Cei doi vor fi 

un singur trup”. Astfel, în lumina acestui adevăr, soțul nu 

trebuie să mai gândească individual, de unul singur. Acest 

lucru ar fi imposibil în căsnicie, spune apostolul, pentru că 

„cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși”. Într-un 

sens, el nu iubește pe altcineva, ci se iubește pe sine. Iată în 

ce fel schimbă căsnicia lucrurile. 

Prin urmare, la nivel practic, întreaga manieră de a 

gândi a soțului trebuie să o includă și pe soție. El nu trebuie 

să se gândească niciodată la sine în izolare sau detașat de 

soția lui. În momentul în care face acest lucru, el a încălcat 

cel mai fundamental principiu al căsniciei. Oricine poate ve-

dea acest lucru petrecându-se la nivel fizic, dar ruptura reală 
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a avut loc dinainte, la nivel intelectual și spiritual. Într-un 

sens, în clipa când un bărbat se gândește la sine în izolare, a 

rupt deja legătura căsniciei. Și nu are niciun drept să facă 

asta! Există un sens în care el nici măcar nu poate să rupă 

legătura căsniciei, pentru că soția este parte din el. Totuși, 

când acest lucru se petrece, el poate fi sigur că îi provoacă o 

rană foarte gravă soției lui, o rană în care el însuși va fi impli-

cat, pentru că ea este parte din el. De aceea, el acționează îm-

potriva propriei ființe, chiar dacă nu conștientizează acest lu-

cru. Gândirea lui, prin urmare, nu trebuie să fie niciodată per-

sonală, în sensul de a fi individualistă. El este doar o jumătate, 

și ceea ce el face implică în mod necesar cealaltă jumătate. 

Același lucru se aplică dorințelor lui. El nu trebuie să aibă ni-

ciodată vreo dorință doar pentru sine. El nu mai este un sin-

gur om, izolat, nu mai este liber în acest sens. Soția lui este 

implicată în toate dorințele sale. Așadar, este de datoria lui să 

se îngrijească să fie totdeauna conștient și activ față de aceste 

considerații. El nu trebuie să se gândească niciodată la soția 

lui, cu alte cuvinte, ca la o adăugare la ființa lui. Cu atât mai 

puțin – și îmi pare rău că trebui să folosesc o astfel de expresie 

– el nu trebuie să o considere o povară, deși trist este că mulți 

procedează în felul acesta. Un soț trebuie să își reamintească 

în mod deliberat și constant de lucrurile aplicabile stării sale 

de bărbat căsătorit, astfel încât acestea să îi guverneze și să îi 

controleze întreaga gândire, toate dorințele și toate năzuin-

țele sale, ba chiar totalitatea vieții și a acțiunilor lui. 



50         VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI   |   NR. 14  |  DRAGOSTEA SOȚULUI 

 

Dar putem merge mai departe și să afirmăm acest lu-

cru și mai categoric. Versetul 28 se încheie cu următoarele 

cuvinte: „Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși”, 

dar ne putem aminti că, atunci când descrie relația dintre 

Domnul și Biserica Lui, apostolul a folosit analogia trupului. 

El spune mai departe în același verset: „Tot așa trebuie să-și 

iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor”. Apoi de-

taliază în versetul 29: „Căci nimeni nu și-a urât vreodată tru-

pul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Bise-

rica”. Iată, așadar, care este învățătura: potrivit acestei ana-

logii a trupului, noi trebuie să conștientizăm nu doar că băr-

batul și soția sunt una, ci soțul trebuie să fie conștient că so-

ția este, în realitate, o parte din el însuși. Atitudinea unui 

bărbat față de soția lui, spune apostolul, ar trebui să fie ati-

tudinea față de propriul trup, ca să mă exprim așa. Aceasta 

este analogia, și ea depășește chiar acest statut… Femeia a 

fost creată inițial din bărbat (Gen. 2:21-22). Aici avem do-

vada faptului că ea este parte din bărbat, iar aceasta descrie 

trăsătura unității. Astfel, bărbatului i se spune că „așa trebuie 

să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor”. Acel 

neînsemnat cuvânt ca este unul de cea mai mare importanță, 

întrucât adeseori ne este ușor să îl înțelegem greșit. Pavel nu 

spune că „bărbații trebuie să-și iubească nevestele, la fel cum 

își iubesc trupurile”. Nu acesta este sensul frazei, ci, „așa tre-

buie să-și iubească bărbații nevestele, pentru că ele sunt tru-

purile lor”. Un bărbat își iubește soția ca pe trupul lui – spune 
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Pavel. Nu „așa cum își iubește trupul, așa trebuie să-și iu-

bească și nevasta”. Nu! Un bărbat trebuie să-și iubească soția 

ca trup al lui – considerând-o parte din el însuși. Așa cum Eva 

fusese parte din Adam, fiind luată din coapsa lui, tot așa soția 

trebuie să fie pentru bărbat, întrucât ea este parte din el. 

Subliniez acest lucru pentru că apostolul îl arată clar, 

pentru a demonstra că în căsnicie există acest element al 

indisolubilității1, element pe care, așa cum înțelegem învă-

țătura biblică, nu poate fi frânt decât prin adulter. Dar ceea 

ce ne preocupă să afirmăm acum este că apostolul prezintă 

aceasta pentru ca bărbatul să poată vedea că el nu se poate 

detașa de soția lui. Așa cum nu te poți detașa de trupul tău, 

nu te poți detașa nici de soția ta. Ea este parte din tine, și 

trebuie să ții minte asta. Nu poți trăi în izolare, nu poți trăi 

în detașare. Dacă ești conștient de acest lucru, nu va exista 

niciun pericol al detașării în gândirea ta, nici în dorințele și 

nici aspirațiile tale. Nu poate exista ură sau antagonism.  

Observați felul în care apostolul se exprimă: „Ni-

meni”, spune el, pentru a ridiculiza ideea, „nimeni nu și-a 

urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, 

ca și Hristos Biserica”. Așadar, orice element de ură dintre 

soț și soție este o curată nebunie. Aceasta ar arăta că băr-

batul nu înțelege deloc ce este căsnicia. „Nimeni nu și-a 

urât vreodată trupul lui” – dar soția lui este propriul său 

 
1 indisolubilitate – incapacitatea de a fi frânt sau rupt; ceva permanent. 
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trup. Ea este trupul lui. Astfel, el trebuie să își iubească so-

ția ca pe propriul trup. 

La ce conduce aceasta în practică? Aici ajungem la o 

învățătură foarte detaliată de care toți au nevoie – deopo-

trivă creștinii și necreștinii. Dumnezeu știe că noi toți am 

eșuat. Noi toți am păcătuit prin a nu înțelege această învăță-

tură și prin faptul că nu o aplicăm în detaliu. Principiul este 

că soția este trupul bărbatului. Așadar, ceea ce trupul lui este 

pentru personalitatea sa, aceea trebuie să fie soția lui pentru 

el. De aici rezultă învățătura detaliată a apostolului. Cum tre-

buie să își trateze un bărbat soția? Dați-mi voie să vă ofer 

mai întâi câteva elemente negative. 

Soțul nu trebuie să își abuzeze soția. Este posibil ca 

un bărbat să își abuzeze trupul, și mulți bărbați asta fac – 

prin a mânca prea mult, prin a bea prea mult, și în multe alte 

feluri. Așa își abuzează ei trupurile, le maltratează, le tra-

tează rău. Apostolul spune că bărbatul care face așa ceva este 

un nebun, pentru că, dacă își maltratează trupul și îl abu-

zează, el însuși va avea de suferit. Nu poți să te detașezi de 

trupul tău sau, dacă crezi că poți face asta și să îl abuzezi, tu 

vei fi cel care va suferi. Mintea ta va suferi, inima ta va suferi, 

întreaga ta viață va suferi. Ai putea spune: „Nu-mi pasă de 

trupul meu, trăiesc o viață intelectuală”, dar dacă continui 

să faci asta, în curând vei descoperi că nu mai ai acuitatea 

intelectuală pe care o aveai cândva, și nu vei mai putea gândi 

cum gândeai odinioară. Dacă îți abuzezi trupul, tu vei fi acela 
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care va suferi. Nu va suferi doar trupul tău, ci toată ființa ta. 

Același lucru are loc în relația maritală. Dacă un bărbat își 

abuzează soția, vor suferi amândoi. Astfel, cu excepția situa-

ției când greșelile sunt inevitabile și neintenționate, acel băr-

bat este un nebun. Dacă un bărbat își abuzează soția, va avea 

loc o zdrobire atât în soție cât și în bărbat, ca și în relația 

dintre ei. Și este evident că astfel de lucruri sunt foarte răs-

pândite în lumea de azi. Ar fi de neimaginat ca un bărbat 

creștin să își abuzeze soția. 

Soțul nu trebuie să își neglijeze soția. Să ne întoar-

cem la analogia trupului. Un bărbat poate să își neglijeze tru-

pul. Acest lucru se poate întâmpla adesea și, din nou, con-

duce întotdeauna la necazuri. A neglija trupul este un lucru 

rău, nebunesc și greșit. Bărbatul a fost creat așa încât el să 

funcționeze cu trup, minte și suflet, și cele trei se află într-o 

relație apropiată între ele. Noi toți suntem convinși de acest 

adevăr. Dacă luăm un exemplu în acest sens, putem vedea 

cât de fragile sunt trupurile noastre. Dacă sufăr de laringită, 

nu pot predica, chiar dacă mi-aș dori să fac lucrul acesta. Pot 

fi plin de idei și de dorința de a predica, dar dacă am gâtul 

inflamat, nu pot vorbi. Același lucru este aplicabil întregului 

trup. Dacă îți neglijezi trupul, tu însuți vei suferi. Mulți băr-

bați au procedat astfel, mulți teologi au făcut asta, și, ca ur-

mare a neglijării trupului, lucrarea lor a avut de suferit. Asta 

se petrece pentru că există o unitate indisolubilă între aceste 

părți ale personalităților noastre. 
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Același lucru se aplică și în relația dintre soți, spune 

apostolul. Cu cât mai multă suferință este cauzată în dome-

niul căsniciei ca urmare a neglijării soției! De curând am vă-

zut publicate dovezi în jurnalele medicale, care arată că tot 

mai multe soții au ajuns să fumeze în zilele noastre. De ce? 

Pur și simplu pentru că au fost neglijate de soții lor. Soții își 

petrec nopțile la sport, la crâșmă, ori jucând tot felul de jo-

curi cu prietenii lor, pe când sărmanele soții sunt lăsate 

acasă cu copiii și cu munca. Soțul se întoarce noaptea târziu, 

doar pentru a merge la culcare și a dormi, iar apoi se scoală 

și o ia de la capăt a doua zi dimineață. Neglijarea soției con-

duce la o stare de tensiune în sufletul ei, lucru care se poate 

vedea prin fumatul excesiv și prin alte manifestări nervoase. 

Este un lucru lamentabil când un bărbat se căsătorește, apoi 

își ignoră soția. Cu alte cuvinte, el este unul care s-a căsăto-

rit, dar, în lucrurile esențiale, continuă să trăiască de parcă 

ar fi necăsătorit. El încă își trăiește viața detașat, petrecând 

timpul cu prietenii lui. 

Aș putea foarte ușor să detaliez în această privință, 

însă realitățile sunt atât de cunoscute, încât nu este necesar 

să elaborez. Am însă un sentiment că observ o tendință în 

cercurile creștine, chiar în cele evanghelice, de a uita de acest 

aspect particular. Un bărbat căsătorit nu mai acționează ca 

și cum ar fi singur pe lume, ci soția lui trebuie implicată în 

totul… Evident, în afacerea lui, bărbatul poate să acționeze 

de unul singur, și există și alte ocazii când trebuie și poate fi 
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singur, însă dacă circumstanța este una socială, dacă activi-

tatea este una la care soția poate participa, ea ar trebui să fie 

implicată, și este rolul soțului să se îngrijească de acest lucru. 

Există însă un alt aspect al acestui subiect care mă îngrijo-

rează foarte mult în anumite momente. Aud constant vor-

bindu-se despre ceea ce a fost denumit „văduve evanghelice”. 

Expresia are sensul că soțul unui fel anume de femei este unul 

care merge în fiecare seară la o întâlnire sau alta. Explicația 

lui și argumentul de care se folosește este că el ar fi implicat 

în anumite lucrări creștine bune, dar el pare să fi uitat că este 

căsătorit… Comportamentul unui astfel de soț este trist și pă-

cătos. Chiar dacă ceea ce face este legat de o lucrare activă 

creștină, bărbatul nu poate și nu trebuie să se distanțeze de 

relația sa de căsnicie în felul acela, pentru că soția este parte 

din el - ea este „jumătatea lui mai bună”, nu sclava lui. 

De aceea, bărbații creștini trebuie să se cerceteze în 

această privință. Familia nu este un dormitor unde bărbatul 

se întoarce ca să se odihnească. Nu! Trebuie să existe o relație 

activă, reală, pozitivă, și nu trebuie să o îndepărtăm niciodată 

din poziția ei prioritară în mintea noastră. Astfel, bărbatul tre-

buie să ceară înțelepciune de la Dumnezeu pentru a ști cum 

să își împartă timpul în această privință. Nu contează ce rol 

joacă acel bărbat, căci dacă este căsătorit, nu se poate com-

porta ca un necăsătorit, nici măcar când este implicată lucra-

rea creștină, pentru că, dacă s-ar scuza în felul acesta, ar nega 

însăși învățătura Evangheliei pe care pretinde că o predică. 
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Omul acela ar dovedi egoism tocmai în timp ce propovădu-

iește contrariul… Voi trece acum la al treilea rezultat practic 

al acestei învățături. 

Soțul nu trebuie să își abuzeze soția, nici să o negli-

jeze, și, în al treilea rând, nu trebuie să considere că i-a 

căzut la împărțeală. Elementul pozitiv trebuie să existe în-

totdeauna. Soția nu este o simplă gospodină, și aici este ele-

mentul pozitiv. Aș vrea să clarific acest lucru folosind terme-

nii apostolului. El vorbește despre acest aspect în felul ur-

mător: „Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, 

ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine 

însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci...” - 

Ce? „îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica”… 

Încă odată, acest lucru poate fi prezentat în termenii analo-

giei care ne arată că un om nu își urăște propriul trup, ci îl 

hrănește și îl îngrijește cu drag. Cum face el acest lucru? Pu-

tem împărți simplu această îndatorire în felul următor: 

Mai înainte de toate, vedeți că se face referire la ches-

tiunea dietei. Un om trebuie să se gândească la hrana lui, la 

dieta lui. El trebuie să își procure suficientă hrană, trebuie 

să o mănânce regulat și așa mai departe. Toate acestea tre-

buie practicate și între soț și soție. Bărbatul trebui să se gân-

dească la felul de ajutor pe care îl poate da soției, așa încât 

ea să fie hrănită și încurajată. Noi luăm hrana și nu gândim 

doar în termeni de calorii, proteine, grăsimi și carbohidrați, 

căci nu ne gândim la acest aspect doar științific, nu-i așa? Un 
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alt aspect care intră în calcul este hrana. Noi suntem influ-

ențați de asemenea de ceea ce ne atrage gusturile, de ceea ce 

ne oferă plăcere și bucurie. Tot așa, soțul trebuie să își trateze 

soția gândindu-se la lucrurile care îi plac, la ceea ce îi aduce 

plăcere și bucurie. Evident, înainte să se căsătorească, putea 

face orice dorea în ce privește hrana lui, dar după ce se căsă-

torește, el nu mai acționează de unul singur... Gândiți-vă la 

întreaga personalitate și la sufletul ei. Trebuie să existe acest 

gând în bărbat în legătură cu dezvoltarea soției și cu această 

relație uimitoare pe care Dumnezeu însuși a stabilit-o. 

Mai apoi există chestiunea exercițiului. Analogia tru-

pului sugerează automat acest lucru. Exercițiul trupului este 

esențial. Tot astfel, la fel de esențial este exercițiul în relația 

dintre soț și soție. Acest lucru poate să fie împlinit prin lucruri 

simple, precum discuțiile dintre ei. Am constatat că multe căs-

nicii trec prin probleme pur și simplu din lipsa conversației. 

Noi toți știm cât de multe lucruri pot fi spuse ca să ne scuzăm 

în această privință. Bărbatul este obosit, a fost toată ziua la 

muncă sau la birou, și vine acasă trudit, dorindu-și un singur 

lucru: odihnă. Da, dar același lucru este valabil în cazul soției, 

cu diferența că, probabil, ea a fost singură acasă, și singurele 

persoane pe care le-a avut în jurul ei au fost copiii. Indiferent 

dacă avem chef sau nu de discuții, trebuie să vorbim. Soția are 

nevoie de exercițiu în această privință. Vorbește-i despre ser-

viciul tău, despre îngrijorările tale, despre preocupările tale, 

adu toate aceste lucruri înaintea ei. Ea este trupul tău, este 



58         VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI   |   NR. 14  |  DRAGOSTEA SOȚULUI 

 

parte din tine, așa că permite-i să îți vorbească despre lucru-

rile care o preocupă. Consult-o, las-o să participe cu pricepe-

rea ei. Este parte din viața ta, așa că trebuie să o faci părtașă 

întregii tale vieți. Vorbiți despre viața ta, despre viața ei și 

despre viața voastră… Repet, știu toate scuzele ce pot fi in-

ventate și cât de dificil poate fi adesea să trecem peste ele, și 

cred că pot exista unele argumente bune. Bărbatul este la fel 

de obosit și muncește la fel de mult ca înainte de a se căsă-

tori, însă, în vremea de dinaintea căsătoriei, indiferent cu ce 

se ocupa, el era foarte nerăbdător să îi vorbească logodnicei 

lui și să îi facă cunoscută toată viața lui. De ce să se oprească 

acest lucru în momentul în care ei se căsătoresc? Nu trebuie 

să se oprească, spune apostolul. Soțul și soția sunt una. Pri-

vește la ea și consider-o trupul tău, amintindu-ți de acest ele-

ment al exercițiului. Adu-ți soția în absolut orice aspect din 

viața ta, și fă asta intenționat. Va fi un lucru minunat pentru 

ea, pentru dezvoltarea ei, și va fi un lucru bun și pentru tine, 

întrucât toată căsnicia voastră va crește și se va dezvolta în 

felul acesta. 

Am ajuns la al patrulea punct, cel referitor la pro-

tejarea soției. Iată acest trup – el are nevoie de hrană, are 

nevoie de exercițiu, dar, în plus, orice om trebuie să învețe 

să își înțeleagă propriul trup. Apostolul folosește acest argu-

ment. Vă amintiți că apostolul Petru prezintă lucrurile în 

acest fel. El îi spune soțului să își amintească de faptul că 

soția lui este „vasul mai slab”. Asta înseamnă că trupurile 
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noastre se expun anumitor lucruri. Noi toți suntem diferiți 

chiar și în sens fizic. Probabil că unii dintre noi percepem 

răceala într-un fel care nu îi îngrijorează pe alții. Unii sun-

tem construiți așa încât avem aceste probleme minore, și 

suntem afectați imediat de infecții și de alte lucruri mărunte 

care vin să ne încerce. Ce face un om înțelept? Se îngrijește 

în legătură cu aceste sensibilități, pune o haină mai groasă 

în timpul iernii, își acoperă gâtul cu un fular și se înfrânează 

de la anumite lucruri. El se protejează pe sine și trupul său 

slab în fața anumitor pericole cu care se confruntă în viață. 

„Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele”. Ai ob-

servat că soția ta are o anumită slăbiciune temperamentală? 

Ai observat că are anumite trăsături speciale? Nu contează 

în ce constau ele în mod specific, ci doar că are anumite tră-

sături care sunt, într-un sens, slăbiciuni. Care este reacția ta 

față de ele? Ești iritat sau deranjat? Ai tendința de a le con-

damna și de a le respinge? Acționează așa cum ai acționa cu 

trupul tău, spune apostolul. Protejeaz-o împotriva lor, pă-

zește-o de ele! Dacă se întâmplă ca soția ta să se fi născut cu 

o înclinație de a se îngrijora, salveaz-o de aceasta, protejeaz-

o. Fă orice îți stă în putință pentru a o ocroti de slăbiciuni, 

de neputințe și de fragilități, și fă aceasta ca și cum ar fi tru-

pul tău, protejându-ți soția… Ea este „vasul mai slab”… 

Vom încheia aici… am privit la acest principiu deosebit, 

unul de cea mai mare importanță. Bărbatul trebuie să își iu-

bească soția „ca pe” – pentru că ea este – trupul lui. „Căci 
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nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl în-

grijește cu drag, ca și Hristos Biserica”.  

*  *  * 

Fragment din Life in the Spirit in Marriage, Home, and Work: An Expo-

sition of Ephesians 5:18-6:9 (Edinburgh; Carlisle, PA: Banner of Truth 

Trust, 1974), 213-221, folosit cu permisiune; banneroftruth.org. 

*  *  * 

David Martyn Lloyd-Jones (1899-1981): predicator expozitiv ga-

lez și autor creștin; s-a născut la Cardiff, Țara Galilor, Marea Bri-

tanie. 
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PUTEREA DRAGOSTEI 

Benjamin M. Palmer (1818-1902) 

 

Bărbaților, iubiți-vă nevestele, și nu țineți necaz pe ele. 

(Col. 3:19). 

 

Merită să observăm că, dintre toate îndemnurile apos-

tolice, responsabilitatea esențială cerută din partea soțului 

este dragostea. În plus față de mărturia de la începutul aces-

tui capitol, obligația este explicată mai detaliat în Epistola 

către Efeseni: „Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și 

Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea... Tot așa trebuie 

să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine 

își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu 

și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu 

drag, ca și Hristos Biserica... Încolo fiecare dintre voi să-și 

iubească nevasta ca pe sine” (Efes. 5:25, 28-29, 33). 

Dar oare această îndatorire nu îi aparține în egală mă-

sură soției? După gândirea noastră, noi am spune că în prin-

cipal ține de ea să fie exponentul puterii deosebite a dragos-

tei. Descoperim însă, cu o oarecare surpriză, că dragostea 

este pusă înaintea conștiinței bărbatului ca fiind obligația lui 

esențială, și nu putem rămâne liniștiți decât după ce desco-

perim care este temeiul acestei aparente discriminări… Po-

runca dragostei este gândită în mod clar pentru a cuprinde 
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întreaga slujire a soțului, cu funcțiile ei distincte. Oare sun-

tem în măsură să observăm înțelepciunea acestor cuvinte? 

1. Soțul este reprezentantul și mijlocul dragostei în 

care este înrădăcinată relația de căsnicie. Nu trebuie să 

demonstrez că dragostea este elementul în care familia se 

mișcă, atmosfera care îi susține viața, sau că ea este temelia 

pe care se întemeiază căsătoria și fără de care aceasta nu ar 

fi altceva decât imoralitate sexuală cu acte în regulă. Putem 

pleca de la această prezumție. Dacă ar fi să detaliem, nu am 

ajunge decât la concluzia că trebuie accentuat acest îndemn, 

dar nu acesta este scopul meu de aici. 

De aceea, trebuie observat că, în ordinea naturală, 

această dragoste începe cu bărbatul. El este cel care alege, lu-

cru care explică limbajul special folosit în Geneza 2:24: „De 

aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de 

nevasta sa, și se vor face un singur trup”. Lucrurile nu sunt 

exprimate în sens invers, deși, în realitate, femeia face un sa-

crificiu mai greu când se desparte de familia în care a copilă-

rit. Totuși, nu ea este cea care ia inițiativa. În general, femeia 

își înfrânează exprimarea sentimentelor până în momentul 

când este provocată. Asemenea violetelor, ea își ascunde dul-

ceața sub frunze până ce se întinde mâna care să o scoată din 

ascunzișul ei. Ea poate să hrănească dragostea care să răs-

pundă ulterior, dar acea dragoste trebuie să se exprime prima 

dată de pe buzele altcuiva, iar răspunsul ei este un ecou desă-

vârșit. Așadar, întrucât această dragoste se înfiripă mai întâi 
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în bărbat, este recunoscută și declarată mai întâi de el, băr-

batul este cel care trebuie să o ilustreze în puterea ei atrac-

tivă și convingătoare de-a lungul vieții. Dragostea lui trebuie 

să facă întotdeauna primul pas. Așa cum a început, el trebuie 

să continue să fie cel ce promovează și reprezintă dragostea. 

Ține de calitatea și slujba lui ca soț să așeze temelia noii fa-

milii și a comuniunii în dragoste, și el este canalul prin care 

dragostea își rostește poruncile ei deosebite. Faptul că, în ca-

zul lui, dragostea este o responsabilitate primordială are o 

importanță vastă, apăsând asupra conștiinței lui, nefuncțio-

nând pur și simplu ca un instinct orb și mecanic, ca în cazul 

unui animal. Dragostea este o forță care se cuibărește prima 

dată în el, astfel că el este făcut responsabil pentru perpetu-

area dragostei. Din acel moment înainte, dragostea este le-

gea vieții sale și izvorul tuturor acțiunilor lui față de ea, cea 

pe care, prin acea iubire, a câștigat-o și a îmbrățișat-o. El 

devine gardianul iubirii în care orice căsnicie autentică își 

are viața și ființa. 

2. Întrucât natura bărbatului este mai aspră, dragos-

tea lui trebuie supusă voinței și cultivată ca principiu de 

viață. Romancierii și poeții pot trata dragostea ca pe o emoție 

sau ca pe o patimă, dar cel ce crede în evlavie trebuie să se 

pogoare la rădăcină, în locul de unde dragostea izvorăște, și 

să o recunoască drept principiu de viață. Ca atare, ea trebuie 

cultivată, poate că nu direct, ci indirect. Numai în felul acesta 

pot fi controlate emoțiile printr-o forță care stă înapoia lor și 
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printr-o lege care le face dependente de ea în toate manifes-

tările lor. De exemplu, există o putere deosebită în obiceiul 

care crește prin exercițiul repetat al unui principiu. Și oare 

unde este acest adevăr ilustrat mai profund decât în căsnicie, 

unde obiceiul dragostei crește tot mai mult, în timp ce simpla 

emoție slăbește în același timp? Din nou, putem să atragem 

atenția la acele calități personale care au stârnit la început 

dragostea și astfel, emoțiile muribunde pot fi aprinse într-o 

flacără la fel de proaspătă pe cât a fost prima ei izbucnire din 

locurile adânci ale inimii. Mai apoi, conștiința poate fi echi-

pată pentru a lua în considerare obligația care izvorăște din 

alegerea noastră originală, când am stârnit dragostea cores-

punzătoare care avea să ne facă fericiți. Rece și nemulțumi-

toare trebuie să fie acea inimă care se împotrivește unui apel 

atât de constant la generozitate. Aceste lucruri specifice vor fi 

de ajuns pentru a demonstra cel puțin unele dintre metodele 

prin care principiul dragostei poate fi făcut capabil să își înfigă 

rădăcinile adânc în inimă, lucru care, prin legea naturală a 

creșterii, se va transforma în sentimente și va înflori cu tim-

pul în pasiunea deplină a dragostei. Ne vom afla într-o situație 

bună când, după ce caracterul nou al bucuriei este stins atunci 

când avem o soție, ajungem apoi, prin puterea care contro-

lează obiceiul, la o necesitate neclintită a dragostei, când acel 

principiu puternic trăiește și lucrează nevăzut în profunzimile 

naturii noastre, dând viață unor noi boboci la fel de repede pe 

cât cei vechi decad și se ofilesc. 
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Prin constituția ei mai gentilă și mai retrasă, femeia 

poate fi lăsată în bună măsură să acționeze după instinctele 

ei mai blânde și mai suave. Dar bărbatul, a cărui constituție 

naturală ar putea să se opună puterii dragostei, este rânduit 

ca dorințele lui să fie educate de conștiință și controlate de 

voință. Astfel, el este cu atât mai mult făcut conștient de res-

ponsabilitatea lui ca acela care trebuie să manifeste și să pă-

zească dragostea de care depinde căsnicia. Evident, nimic 

din ceea ce este scris aici nu trebuie înțeles ca și cum ar 

scoate dragostea reciprocă a femeii din sfera moralității și 

nu face ca ea să fie tratată ca fiind pur și simplu constituțio-

nală și instinctuală. Întrucât natura ei este identică cu cea a 

bărbatului – lucru demonstrat prin creația ei din coasta lui – 

ea se află sub călăuzirea și cerințele acelorași legi aplicabile 

bărbatului. Sensul de aici este că ceea ce este aplicat amân-

durora are un accent special atunci când este adresat bărba-

tului, întrucât influențele morale sunt în mod deosebit nece-

sare pentru dezvoltarea caracterului lui și pentru ghidarea 

comportamentului său. 

3. Deoarece ocupațiile bărbatului sunt mai diverse 

decât ale femeii, acestea pot să îi cuprindă cu totul gându-

rile. Soția își descoperă lumea din cămin, grija acestuia apar-

ținându-i prin vocație. Funcția ei este să prezideze asupra gos-

podăriei, așa cum un judecător stă așezat pe scaunul lui, cum 

un avocat pledează la tribunal, sau cum un comerciant se 

mișcă în cercurile negoțului. Ocrotită de circumstanțele mai 



66         VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI   |   NR. 14  |  DRAGOSTEA SOȚULUI 

 

aspre ale vieții, ea respiră atmosfera dragostei și, prin achita-

rea constantă de responsabilitățile ei dulci și plăcute, ea se află 

într-un pericol mai mic de a se îndepărta de influența și con-

trolul dragostei. Prin contrast, fiind preocupat de detaliile 

muncii sale din afara casei, bărbatul este mai degrabă înclinat 

să își pună mai mult pasiunea în munca lui și să scadă în dra-

gostea sa pentru soție. Fiind atras de lucruri aflate dincolo de 

dragostea tandră a căminului său și preocupat de truda și fră-

mântările lumii exterioare, inima lui este înclinată să se ră-

cească sub influențe atât de nefavorabile dezvoltării simță-

mintelor lui iubitoare. De aceea, nu putem decât să accentuăm 

înțelepciunea care îl așază astfel în mod hotărât sub legea dra-

gostei și care îl leagă de aceste obligații sfinte. 

4. Această poruncă determină natura autorității 

sale și o îmbracă în har. În orice stăpânire, suveranitatea 

trebuie investită într-un lider recunoscut. Trebuie să avem 

un tribunal suprem, dincolo de care să nu mai existe niciun 

apel. În sens suprem, acest atribut Îi aparține doar lui Dum-

nezeu, însă în familie, care este constituită prin providența 

lui Dumnezeu, privilegiul uimitor și avantajul de a repre-

zenta puterea lui Dumnezeu îi este dat soțului și tatălui. El 

este delegat să fie capul familiei, iar autoritatea lui leagă 

toată casa lui împreună. Această imagine a poziției sale este 

foarte adesea ignorată, și totuși ea sfințește orice relație și 

orice responsabilitate. Dacă El este reprezentantul lui Dum-

nezeu față de toți cei care se află sub autoritatea lui, cu câtă 
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grijă ar trebui să administreze el această încredere sacră ce 

i-a fost acordată! Și cum este toată dezonorarea alungată de 

la toți cei care ascultă, când sceptrul față de care ei se pleacă 

poartă inscripția numelui divin... Aici se găsește limitarea pu-

terii bărbatului – în felul în care îi este acordată. Acordarea și 

limitarea puterii lui sunt împletite reciproc: dacă el Îl repre-

zintă bine pe Dumnezeu în caracterul absolut al cârmuirii lui, 

atunci trebuie să considere dreptatea, blândețea și iertarea 

Legiuitorului divin ca teste ale fidelității sale. Cel ce cârmu-

iește pentru Dumnezeu în aria lui principală de autoritate tre-

buie să învețe să facă din legea dragostei nota dominantă prin 

care își exercită autoritatea. Noi nu înțelegem cuvintele apos-

tolului ca fiind o simplă precauție împotriva ifoselor sau a în-

căpățânării personale a bărbatului, ci ca acel lucru care defi-

nește natura cârmuirii pe care el o face, aducând-o în sfera 

harului și făcând din ea împărăția dragostei! Cârmuirea fami-

liei de către bărbat este întemeiată pe dragoste în felul în care 

ea s-a născut; trebuie administrată în spiritul dragostei, ca 

lege supremă a ei; și de la bărbat, stând ca izvor al întâietății 

sale solemne, decurge această lege a dragostei către toți cei ce 

se află sub autoritatea lui. Pentru ca acest lucru să se poată 

face, el este instalat în calitatea lui de cârmuitor fiind plasat 

sub această poruncă deosebită, astfel că, în afara ei, el nu 

poate să ajungă decât un tiran și un uzurpator. 

Fără a intra mai mult în discuția idealistă despre 

această situație, consider că motivele prezentate mai sus 
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sunt suficiente pentru a explica accentul pus pe dragostea 

soțului. Ideea generală este întărită prin forma îndemnului 

care îi este adresat: „Nu țineți necaz [amărăciune, lit. ESV] pe 

ele”… termenul amărăciune neindicând atât de mult un eșec 

special ce trebuie pedepsit, pe cât pericolul fundamental și is-

pita la care este expus în această calitate. Referința se face la 

acea autoritate cu care soțul este investit și la abuzul posibil 

față de care el se află în pericol constant. Termenul amără-

ciune se atinge de aceasta ca un vârf de ac, și poate sugera 

unele dintre cele mai evidente sfaturi pentru a evita ca abuzul 

autorității maritale să devină o sursă de amărăciune pentru 

aceea care este supusă soțului ei, lucru care se poate produce 

mai adesea din cauza nepăsării decât a răutății. 

1. Există uneori o prezumție de superioritate și o 

depreciere a soției, privind-o ca inferioară. Nimic nu 

poate să stârnească mai mult mândria soției. Nu este sufici-

ent că bărbatul este investit cu o autoritate oficială pe care 

soția trebuie să o respecte, ca aceasta să fie pedepsită cu o 

umilință extremă? Toate instinctele ei se revoltă în fața de-

gradării, lucru care o ilustrează cu adevărat nepotrivită pen-

tru responsabilitățile poziției ei. Dacă i-am compara în 

esența lor și am ignora autoritatea bărbatului, putem oare să 

vedem ceva inferior în soție, în ce privește demnitatea natu-

rii ei? Dacă ea i-a fost dată bărbatului ca ajutor potrivit, cum 

se poate dovedi ea jumătatea lui, dacă nu i-ar fi egală? Cum 

poate să îl însoțească într-o cârmuire comună a familiei, 
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dacă ea nu se află pe același nivel cu el? Realitatea este că 

toate comparațiile dintre ei, care ar urmări să determine 

cine ar fi superior, sunt superficiale și irelevante. Fiecare 

este cel mai bun în locul lui, neputând fi desăvârșit fără ce-

lălalt. Deosebirea de sex afectează întreaga natură a amân-

durora, astfel încât ei sunt diferiți atât în structura lor spiri-

tuală cât și în cea trupească, dar tocmai această deosebire 

dintre ei face irelevantă și nepotrivită orice comparație între 

cei doi. Ceea ce este denumit slăbiciunea femeii, în realitate 

este tăria ei. Ea izvorăște din delicatețea specială a felului ei 

de-a fi, atât la nivel fizic cât și intelectual, prin care ea este 

potrivită pentru acele slujiri mai delicate și mai blânde la 

care este chemată. Dependența față de toate acestea o face 

adaptată slujirii ei, și nu poate fi un motiv pentru degradarea 

ei, ci spre lauda ei. De aceea, trebuie să fie un neînțelept acela 

care nu este în stare să facă deosebirea între supunere și in-

ferioritate, și care nu își poate aminti că supunerea în slujire 

are loc adesea acolo unde există o egalitate absolută între cel 

supus și cel care primește supunerea. Nu există o amără-

ciune mai mare pentru o femeie adevărată ca această degra-

dare a ei în ochii aceluia care este legat să o onoreze. 

2. Există de asemenea o paradă pretențioasă de au-

toritate manifestată prin cerințe inutile la ascultare. Nu 

este o dovadă măruntă de bunătate divină să existe bucurie în 

dependență, oriunde ea se manifestă în atmosfera ei naturală. 

Totuși, această dependență poate fi însoțită de o apăsare care 
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va strica toată „mașinăria”. Există o pătură moale sub lanțul 

acelei iubiri care le unește ființele. Dar chiar și așa, blândețea 

iubirii poate fi frântă și sucită printr-o asprime și nepăsare 

care va zdrobi brațele celor doi și va lăsa în urmă răni în inima 

pe care ar trebui doar să o împodobească. Chiar și dependența 

blândă a femeii se împotrivește tiraniei lașe, care nu își poate 

menține autoritatea cu alte motive decât prin a-și arăta pute-

rea care i-a încăput în mâini. 

3. Există o acreală în înfrânarea demonstrării dra-

gostei care o poate mângâia pe soție. Ea a fost câștigată 

prin dragoste și a părăsit dragostea mai calmă a casei copi-

lăriei ei tocmai prin dragostea soțului. De aceea, sacrificiul 

făcut de ea ar trebui să îi aducă prețuire, astfel că, atunci 

când prețuirea aceasta este înfrânată, mai ales în circum-

stanțele potrivite, va exista un simțământ al revoltei și ră-

nii. Aici nu este vorba pur și simplu de pierderea a ceea ce 

ea considera că este câștigul ei, ci de un sentiment de dezo-

norare ca urmare a faptului că ajunge alungată din arena 

dragostei. Atențiile evidente ale curtării ei fuseseră cândva 

acceptate ca dovezi ale unei iubiri ce nu se aștepta să cu-

noască vreodată diminuarea, iar jurământul sacru nu poate 

fi răscumpărat decât printr-o veghere atentă asupra dra-

gostei pe tot parcursul vieții, astfel încât să nu degenereze 

într-o atitudine superficială de flatare și supunere spoită 

față de soție, pentru a-i satisface toate dorințele inimii, dar 

fără dragoste. 
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4. Există o altă formă a aceluiași lucru, când soției 

îi este refuzată compasiunea adecvată. Bărbatului îi este 

dată povara fără doze, iar puterea voinței îl ajută să o poarte 

mai ușor. Partea femeii nu ține atât de mult de munca fizică, 

pe cât de volumul de muncă, ceea ce o obosește prin uzură. 

De aceea, o privire blândă sau un ton moale al vocii vor fi 

pentru ea ca untdelemnul care înmoaie rana. Aceste lucruri 

fac ca o cruce să pară un prilej de bucurie, dacă aduc alături 

tributul dragostei și sacrificiul ei constant și răbdător. 

5. Retragerea din societate este un lucru care îi 

poate provoca amărăciune soției, care se simte nevoită 

să se concentreze pe sine și pe gospodăria ei. Căsnicia o 

izolează de lume. Totuși, n-a fost niciodată planul Domnului 

ca gospodăria să fie închisoarea soției, un loc unde să tră-

iască în singurătate și tăcere având alături doar speranțele 

înșelate și bucuriile stinse. Avem de-a face cu o încălcare a 

dreptului ei atunci când o astfel de soție ajunge să îi invidieze 

pe dușmanii ei mai aspri – fie că este vorba despre o afacere 

care captivează toată atenția soțului ei, fie frenezia politicii 

sau plăcerile unui club sau ale unei crâșme – care i-au luat 

locul în prioritățile soțului ei. 

6. Cel mai rău lucru este amărăciunea sufletului ei, 

care deplânge starea soțului ei complet nevrednic de res-

pectul ei. Dacă există o robie mai insuportabilă, este cea de 

a sluji în absența dragostei. Dar durerea de aici este că dra-

gostea, care făcea cândva ca slujirea să fie o bucurie, a fost 
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ucisă chiar în sufletul femeii, iar ea nu o mai poate readuce 

la viață. Inima ei este ofilită în suflet și s-a transformat în 

țărână. Ea este legată prin lanțuri mai puternice decât fierul 

de ceea ce, de acum înainte, pentru ea nu mai este decât „un 

trup de moarte”. Totuși, ea s-a angajat să își manifeste res-

pectul, în ciuda acestei corupții dezgustătoare care dă naș-

tere durerii la orice pas. Cu toate acestea, respectul este un 

lucru care trebuie câștigat. El a fost promis cu bucurie la al-

tarul căsătoriei, când totul părea autentic și plăcut. Acum, 

când ispitele păcatului l-au abătut de la integritate și cinste 

pe acela pe care Legea lui Dumnezeu și alegerea ei l-au așezat 

drept cap peste ea, cât de mare poate fi amărăciunea sufle-

tului celei care descoperă că dedicarea, stima și dragostea 

sunt alungate din inima ei față de acela care, din nefericire, 

a încetat să mai fie pentru ea protector și slavă! Nu putem 

suporta aceste gânduri, care ne suscită imediat cele două 

sentimente gemene de compasiune și indignare. Ele ne-au 

împins până aici, doar pentru a ilustra responsabilitatea cu-

prinzătoare a soțului prin termenul dragoste. Deopotrivă 

demnitatea și sacralitatea relației sunt exprimate prin el, 

căci nu există un rol mai înalt și mai solemn ce poate fi dat 

omului decât să ilustreze oficial acest principiu divin tocmai 

în mediul în care toată societatea omenească își are sămânța. 

Aceasta este, deci, doctrina deosebită a înrădăcinării în 

dragoste a autorității soțului. Ea își capătă accentul suplimen-

tar din dublul argument prin care apostolul îl aduce înaintea 
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conștiinței. Primul are de-a face cu a lua în considerare iden-

titatea comună a soțului și soției în căsnicie. Evident, în acest 

sens, el face referire la realitatea tainică a creației femeii din 

trupul bărbatului. De aceea, ea este celălalt eu al lui. „Atunci 

Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, și omul 

a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una dintre coastele lui și 

a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, 

Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul 

a zis: ‚Iat-o în sfârșit aceea care este os din oasele mele și 

carne din carnea mea! Ea se va numi, femeie, pentru că a fost 

luată din om’” (Gen. 2:21-23). Deși femeia există într-un trup 

distinct, cu propria personalitate, prin căsătorie, ea este rea-

dusă într-o reunire tainică cu el. Coasta care a fost luată din 

el este înlocuită de ființa vie care îl completează astfel, așa că 

„cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși” (Efes. 

5:28). Apoi, pentru că „nimeni nu și-a urât vreodată trupul 

lui”, el o „hrănește și o îngrijește cu drag” (Efes. 5:29), iu-

bindu-și astfel propriul trup. Există o profunzime a tandreței 

în aceasta, care inundă inima cu simpatii plăcute și binecu-

vântate. Dragostea este ceea ce pune cununa autorității pe ca-

pul bărbatului; ea este cea care, în splendoarea acestei măre-

ții, cuprinde cu brațele ei jumătatea tandră a ființei sale, care 

îi împodobește astfel obrazul. De aici încolo, ea este una cu el 

într-o unire tainică, mai sfântă și mai apropiată decât cea care 

a fost ruptă când trupul bărbatului a fost închis după ce coasta 

a fost scoasă din el. 
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*  *  * 

Fragment din The Family, in Its Civil and Churchly Aspects (Richmond: 

Presbyterian Committee of Publications, 1876), p. 26-45.  

*  *  * 

Benjamin Morgan Palmer (1818-1902): predicator și teo-

log prezbiterian; s-a născut la Charleston, South Carolina, 

SUA. 

*  *  * 

Vă cer să observați că există ceva ce nu se aplică întot-

deauna în cazul soțului și soției: Domnul Isus Își iubește 

Biserica altruist, altfel spus, El nu a iubit-o niciodată pen-

tru ceea ce ea are, ci pentru ceea ce ea este. Ba mă simt 

nevoit să merg mai departe și să spun că El nu a iubit-o 

nici pentru ceea ce ea este, ci pentru ceea ce El o face să 

fie - obiectul iubirii Lui. El nu o iubește pentru ceea ce 

ajunge la El de la ea sau împreună cu ea, ci pentru ceea ce 

El poate să toarne peste ea. Dragostea Lui este cea mai 

puternică iubire ce a existat vreodată, căci El a iubit-o, 

așa, neplăcută cum era, până ce a făcut-o frumoasă. – C. 

H. Spurgeon
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CA PE TRUPURILE LOR 

John Angell James (1785-1859) 

 

Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe 

trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine în-

suși. (Efes. 5:28) 

 

Copiii unui bărbat sunt parte din el, iar soția lui este el 

însuși: „cei doi vor fi un singur trup” (Efes. 5:31). Responsa-

bilitatea lui și măsura după care se poate cerceta sunt atât 

de clare încât, dacă înțelege cum trebuie să se trateze pe sine, 

nu este nevoie să se adauge nimic ca să poată ști cum să se 

poarte față de soția lui.  

„Ce grijă deosebită trebuie să acorde propriului său 

trup; ce delicatețe și atenție manifestă față de sine, în toate 

circumstanțele posibile; ce mult veghează ca să îl ocrotească 

de orice lucru rău; cât de atent este să îi acopere toate nevo-

ile; cât de des este înclinat să răspundă de îndată înclinațiilor 

și dorințelor trupului său; ce veghetor este să nu se împotri-

vească dorințelor lui cu excepția situațiilor când acestea sunt 

rele, chiar dacă aceasta nu se face fără anumite necazuri și 

întristări”!1  

 
1 Jeremy Taylor, „The Marriage Ring” în The Whole Works of the Right Rev. Jeremy Taylor 
(London: F. Westly and A. H. Davis, 1836), 711. 
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Astfel, bărbatul trebuie să își iubească soția ca pe tru-

pul lui. 

Poate fi oare necesar să aplicăm forța motivațiilor pen-

tru a capta atenția adecvată față de o astfel de responsabili-

tate? Dacă da, voi apela la simțul onoarei tale. Bărbați, amin-

tiți-vă de eforturile voastre persistente și de atențiile tandre 

prin care le-ați câștigat dragostea și încrederea soțiilor voas-

tre, care au uitat de tatăl și de mama lor, ca și de casa copi-

lăriei lor, pentru a găsi un loc de odihnă pentru inima lor, 

atașându-se de voi. Oare veți renunța la jurămintele pe care 

le-ați făcut și veți dezamăgi speranțele pe care le-ați stâr-

nit?... Acel bărbat care îi oferă soției ocazia legitimă de a sus-

pina când compară atenția drăgăstoasă pe care o primea în 

timpul logodnei cu cea pe care o primește acum, s-a dezono-

rat pe sine. Te voi îndemna să îți arăți dragostea față de ne-

vasta ta amintindu-ți de acel moment solemn când, în pre-

zența cerului și a pământului, înaintea slujitorului lui Dum-

nezeu și în casa Lui, te-ai angajat prin toate formalitățile de-

osebite ale jurământului, să îți deschizi inima și să o păstrezi 

deschisă ca izvorul fericirii ei pământești, dedicându-ți în-

treaga viață hrănirii fericirii ei. 

Voi apela la simțul dreptății. Te-ai dedicat cu totul so-

ției tale, așa că nu mai ești al tău. Nu ai niciun drept la o viață 

individualistă, separată și independentă, care te-ar deter-

mina să umbli după fericirea ta în detrimentul sau ignorând 

fericirea ei. Voi doi sunteți „un singur trup”. 
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Caracterul uman din tine emite pretenții în numele so-

ției tale. Stă în puterea ta să faci mai mult spre fericirea ei sau 

spre durerea ei decât stă în puterea oricărei alte ființe din uni-

vers, cu excepția lui Dumnezeu. Un bărbat lipsit de blândețe 

este un chinuitor de primă clasă. Victima nu poate scăpa vre-

odată din mâna lui sau să fugă din teritoriul cruzimii lui, până 

în clipa când, spre fericirea ei, este eliberată de regele terorii,2 

care, în această situație, devine pentru ea ca un înger de lu-

mină și o conduce în mormânt ca și cum ar adăposti-o de asu-

pritorul ei într-o cetate fortificată. Pentru o astfel de femeie, 

nu există odihnă pe pământ. Distrugătorul păcii ei o ține con-

stant captivă prin puterea lui, căci ea se află întotdeauna în 

prezența lui și trăiește cu frică de el. Circumstanțele din orice 

loc și din orice zi îi oferă bărbatului nenumărate ocazii să ma-

nifeste o neglijență crudă și o asprime față de ea, și putem să 

ne întrebăm pe bună dreptate dacă s-ar putea găsi pe pământ 

o situație mai nefericită – cu excepția cazului când un ticălos 

este torturat de remușcări și disperare – decât a unei femei a 

cărei inimă se ofilește zilnic sub privirile reci, sub cuvintele 

înghețate și sub acțiunile impulsive ale unui soț care nu o iu-

bește. Un astfel de bărbat este un ucigaș, chiar dacă scapă în 

această lume de soarta ucigașilor. Prin rafinamentul cruzimii 

lui, el se folosește de anii care trec doar pentru a-și conduce 

victima către sfârșitul ei prin procesul îndelungat al unei 

morți care vine asupra ei picătură cu picătură. 

 
2 regele terorii – moartea. 
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Dacă nimic altceva nu îl poate convinge, egoismul ar 

trebui să îl convingă de starea lui, căci niciun om nu își poate 

urî soția fără să se urască pe sine, întrucât ea este „carne din 

carnea lui”. Asemenea îndurării, dragostea este o binecuvân-

tare dublă, și asemenea cruzimii, ura este un chin cu două 

fețe. Nu putem iubi un obiect vrednic de dragoste fără să ne 

bucurăm de razele propriei noastre iubiri, care se întorc că-

tre noi. Imediat după prețuirea supremă pe care o nutrim 

față de Dumnezeu, care este imposibil de practicat fără să 

fim părtași bucuriilor cerului împreună cu îngerii, dragostea 

pentru soție este pasiunea care ne fericește cel mai mult. A 

transforma această dragoste în acreală înseamnă să deschi-

dem în centrul sufletelor noastre un izvor de otravă, izvor 

care, înainte de a-i tortura pe alții, ne va tortura pe noi în-

șine. 

Aici nu mă pot abține să nu adaug apelul profund și 

deosebit pe care dl. Jay3 îl pune pe buzele femeilor căsătorite 

față de bărbații lor: „Purtați-vă cinstit cu noi, cu blândețe. 

Ne simțim excluse de la multe oportunități și mijloace prin 

care vă faceți observați. Fiind condamnate să stăm în umbră, 

nu ni mai se deschid decât câteva dintre locurile pământului. 

Suntem când adorate, când asuprite. Din robii noștri, ați de-

venit tiranii noștri. Vă place frumusețea noastră, dar vă fo-

losiți de slăbiciunea noastră. Deplângeți inferioritatea noas-

tră, dar purtarea voastră nu ne încurajează cu nimic să ne 

 
3 William Jay (1769-1853) – predicator și autor congregaționalist englez. 
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ridicăm. Sensibilitatea ne-a dat o mie de sentimente, lucruri 

pe care natura vi le-a refuzat în blândețea ei. Trăim întot-

deauna cu restricții și avem foarte puțină libertate de a alege. 

Providența pare să fi fost atentă să ne facă mai în măsură să 

oferim fericirea decât să ne bucurăm de ea. Fiecare circum-

stanță ne aduce renunțări proaspete și fiecare relație, întris-

tări noi. În legăturile noastre sociale, nu vedem decât un sis-

tem de sacrificii perpetue. Nu putem să le dăm viață altora 

fără să ne punem propria viață în pericol. Avem parte de su-

ferințele pe care voi nu le puteți simți și la care nu sunteți 

părtași. Dacă trăim, trăim ani de decădere care ne invadează 

șarmul, și mare parte din atractivitatea chipurilor noastre 

piere odată cu trecerea anilor. Putem chiar muri. Mormântul 

ne acoperă și suntem imediat date uitării. În curând, zilele 

bocetului vostru se vor sfârși, pierderea va fi reparată, căci 

vom dispărea chiar și din vorbirea voastră, iar numele nos-

tru nu se va mai face auzit, căci succesoarea ar putea să se 

simtă deranjată. După ce au avut o mamă naturală, copiii 

noștri pot ajunge sub controlul unei mame de împrumut și 

să fie umiliți ca urmare a deosebirilor făcute între ei și frații 

lor vitregi. Chiar dacă responsabilitățile de care ne-am achi-

tat invariabil sunt cele mai importante și mai necesare, ele 

nu capătă aprecierea nimănui. Aceste lucruri sunt prea obiș-

nuite ca să atragă privirile cuiva. Ele nu ne obțin celebrita-

tea. Soția și mama nu vor umple niciodată paginile istoriei. 

Privațiunile noastre, izolarea noastră, zilele noastre de trudă, 
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nopțile neîntrerupte fără somn, ceasurile îndelungi pe care 

le-am petrecut în veghere anxioasă asupra copiilor voștri 

bolnavi nu rămân scrise în vreun epitaf...”4 

Ca să concluzionez, aș îndemna să căutăm cu toții mai 

mult spiritul creștinismului adevărat, biblic – spiritul credin-

ței, al nădejdii, al rugăciunii. Această credință se îndreaptă 

cu adevărat către Cuvântul lui Dumnezeu și privește con-

stant la Crucea lui Hristos, prin care căpătăm mântuirea. 

Credința privește la lumea cea veșnică, unde ne vom bucura 

pe deplin și pe veci de mântuire. Această nădejde trăiește cu 

așteptarea și dorința slavei, a cinstei, a nemuririi și a vieții 

veșnice, și, cu un duh de rugăciune, ne conduce zi de zi și 

ceas de ceas la tronul harului divin, unde primim tot acel 

ajutor al Duhului Sfânt. Avem nevoie de acestea nu doar pen-

tru responsabilitățile care se referă la relațiile dintre noi 

într-o altă lume, ci mai ales pentru cele din lumea aceasta. 

*  *  * 

Fragment din The Family Monitor, or Helps to Domestic Happiness. 

*  *  * 

John Angell James (1785-1859): predicator și autor congregațio-

nalist; s-a născut la Blandford, Dorsetshire, Anglia, Marea Brita-

nie.

 
4 William Jay, “The Duties of Husbands and Wives” în The Works of the Rev. William Jay, 
Vol. 3 (New York: Harpers and Brothers, 1854), 174. 
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EXEMPLUL LUI HRISTOS 

Charles H. Spurgeon (1834-1892) 

 

Bărbaților, iubiți-vă nevestele. (Efes. 5:25) 

 

Ce exemplu de aur le dă Hristos ucenicilor Lui! Există 

puțini învățători care ar îndrăzni să spună: „Dacă vreți să 

puneți în practică învățătura mea, imitați-mi viața”. Viața lui 

Hristos este, însă, transcrierea exactă a virtuții perfecte, așa 

că El poate să îndrepte privirile către Sine deopotrivă ca 

Exemplul perfect al sfințeniei și ca Propovăduitorul ei.  

Creștinul nu ar trebui să ia ca model pentru sine pe 

nimeni altcineva decât pe Hristos. Nu ar trebui să fim mul-

țumiți în nicio circumstanță decât dacă reflectăm harul care 

se găsea în Hristos Isus. Chiar ca soț, calitate în care se gă-

sesc majoritatea bărbaților creștini, soțul trebuie să pri-

vească la Isus Hristos care îi este pus înainte ca imagine, și 

trebuie să picteze după acest model. Hristos însuși este Mi-

rele Bisericii, așa că adevăratul bărbat creștin trebuie să ca-

ute să fie un soț după modelul pe care Hristos l-a demonstrat 

față de Mireasa Lui. Creștinul trebuie, așadar, să aspire să fie 

asemenea Domnului lui, care este Autorul și Desăvârșitorul 

credinței sale. Acela care aleargă în cursa cerească, trebuie 

să privească la Isus și să facă din Apostolul și Marele Preot al 

mărturisirii lui (Evrei 3:1) obiectul studiului său continuu, 
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dorind să fie schimbat după chipul Lui, din slavă în slavă (2 

Cor. 3:18). 

Atunci când recitiți pasajul care se află înaintea noas-

tră, ar trebui să fiți uimiți de acel ținut înalt în care apostolul 

îl duce pe creștin. Este oare posibil ca unii bărbați să spună: 

„Cum să iubesc o nevastă ca a mea?” Poate exista o situație 

când un creștin să se fi înjugat la un jug nepotrivit cu o fe-

meie necredincioasă și să se afle legat pentru totdeauna de o 

soție cu o atitudine constant bosumflată, cu un temperament 

obraznic și cu un spirit acru. De aceea, el ar putea spune ceva 

de genul: „Cu siguranță că sunt scutit să iubesc o femeie de 

acest fel. Nimeni nu poate să îmi ceară să iubesc o femeie 

care, în sine, este atât de neiubit”. Observați, însă, dragii 

mei, înțelepciunea apostolului. El reduce la tăcere acea scuză 

care se poate să se fi strecurat în mintea lui în timp ce scria 

acel pasaj, luând exemplul Mântuitorului, care a iubit nu 

pentru că exista ceva atractiv în Biserica Lui, ci pentru a o 

face atractivă. Veți putea vedea că El a iubit Biserica Lui și S-

a dat pe Sine pentru ea, ca să o poată înfățișa înaintea Sa o 

Biserică glorioasă, fără pată, fără zbârcitură sau alt lucru de 

acest fel (Efes. 5:25-28). El nu a admirat-o pentru că n-ar fi 

existat nicio pată în ea. El nu a ales-o pentru că ea n-ar fi 

avut nicio zbârcitură, ci Și-a îndreptat dragostea acolo unde 

existau nenumărate pete și zbârcituri. Unde totul era diform, 

El Și-a îndreptat inima și nu a retras-o până ce a îndepărtat 

toate petele și toate zbârciturile din cea care a fost obiectul 
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alegerii Sale. El pare că acum vrea să îi spună fiecărui bărbat, 

oricât de nefericit s-ar simți el: „Dacă, în hotărârea Provi-

denței, ai ajuns cumva să fii înjugat cu o soție care nu merită 

decât puțin din dragostea ta, totuși, dacă nu o poți iubi din 

prețuire pentru ea, iubește-o din compasiune. Dacă nu o poți 

iubi ca urmare a vreunui merit prezent, iubește-o în nădej-

dea a ceea ce poate ajunge ea, căci este posibil ca, tocmai 

acolo, în acel teren rău și uscat, să înflorească și să crească o 

floare dulce. Nu te simți obosit de truda sfântă și de aratul și 

semănatul ceresc, pentru că, în final, din truda ta poate 

crește un seceriș bun, care îți va înveseli sufletul”. El a iubit 

Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea ca să o înfățișeze ca o 

Biserică glorioasă… 

În primul rând, fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne 

ajute când privim la Biserica aleasă, obiectul dragostei 

Mântuitorului. Unii dintre frații noștri sunt foarte mândri 

de ceea ce ei denumesc perspectiva generală sau universală 

a bunăvoinței lui Dumnezeu… Unii dintre acești frați se tem 

foarte mult de semnul specific și special al dragostei Mântu-

itorului, și par să fugă de orice pasaj care conține în el ceva 

particular sau discriminator1, scuturându-l din mâinile lor 

de parcă ar vrea să îl arunce în foc, așa cum a făcut Pavel cu 

vipera din vechime. 

 
1 discriminator – a nu se înțelege potrivit sensului modern al termenului, ci face referire la 
ideea de alegere făcută de Dumnezeu spre mântuire. 
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Îi mulțumim lui Dumnezeu că am învățat să iubim doc-

trinele deosebite ale harului și că predestinarea și alegerea 

nu sunt cuvinte care să ni se pară greu de pronunțat, și ele 

nici nu ne zgârie urechile, pentru că iubim să citim acest pa-

saj… Hristos a iubit Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea. Ob-

servăm că Hristos nu a iubit lumea în sensul în care este fo-

losit aici termenul a iubi. Vedem aici că Hristos nu S-a dat pe 

Sine pentru lume, ci pentru ea, adică pentru Biserică. Având 

în vedere că aici se spune că S-a dat pe Sine într-un sens 

anume, putem înțelege că El nu S-a dat pe Sine decât pentru 

aleșii Lui, Biserica – obiectul unic, special și particular al dra-

gostei Lui. Astfel, nu putem înțelege de aici că Hristos ar fi 

iubit creația universală și pe toți oamenii, fără excepție sau 

fără a face deosebire, ci El a iubit Biserica și S-a dat pe Sine 

pentru ea. 

Ce este Biserica pe care Isus Hristos a iubit-o, dacă 

nu întregul număr al aleșilor? Cei pe care Tatăl i-a dat Fi-

ului dinainte de întemeierea lumii, ale căror nume au fost 

scrise în Cartea Vieții Mielului dinainte ca stelele să înceapă 

să strălucească – cei care au fost luați de El ca să fie oile pă-

șunii Lui, perlele cununii Sale, copiii dragostei Lui, supușii 

Împărăției Sale, membrele trupului Lui, fiecare dintre ei fi-

indu-I cunoscut și ales în El înainte ca munții să își înalțe 

capetele în nori – aceștia compun Biserica lui Hristos, obiec-

tul dragostei Lui răscumpărătoare. 
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Trebuie să îi căutăm pe acești aleși în ceea ce este de-

numită biserica vizibilă. Știm că nu toți cei ce se coboară din 

Israel sunt Israel și că biserica vizibilă nu este identică cu 

Biserica pe care Hristos a iubit-o și pentru care S-a dat pe 

Sine la moarte. Există o biserică invizibilă, iar aceasta este 

centrul și viața bisericii vizibile. Ceea ce este grâul față de 

pleava care este măturată și călcată în picioare, așa sunt 

creștinii adevărați în mulțimea celor care pretind că sunt 

credincioși în această lume. Există o deosebire pe care nu o 

putem vedea, și nu ține de noi să încercăm să o scoatem la 

iveală, pentru ca nu cumva, în încercarea de a smulge ne-

ghina, să dezrădăcinăm și grâul. Există o biserică nevăzută 

care devine vizibilă în ceruri, care va fi arătată clar la venirea 

Fiului Omului. Aceasta este Biserica pe care Hristos a iubit-

o și pentru care S-a dat la moarte. 

Observați ce era această Biserică prin natura ei… Bi-

serica pe care Hristos a iubit-o a fost, la originea ei, la fel de 

păcătoasă ca tot restul rasei omenești. Au căzut în păcat, prin 

nelegiuirea lui Adam, cei care sunt acum condamnați în Iad? 

Așa erau cândva și cei ce azi sunt mântuiți și trăiesc în slavă. 

Păcatul care a fost imputat sufletelor pierdute a fost egal în 

gravitatea și consecințele lui fatale pentru toți; dacă n-ar fi 

venit Capul legământului, al doilea Adam, toți ar fi suferit pe 

veci laolaltă cu restul omenirii. Și cei răscumpărați au fost de-

pravați în natura lor. Este inima nespus de înșelătoare în cei 

neregenerați? Așa este și în cei aleși înainte de nașterea lor 
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din nou. Era voința omului perversă? Aveau toți oamenii min-

tea întunecată? Era tot capul bolnav și toată inima leșinată în 

cazul celor care au stăruit în păcat? Așa au stat lucrurile 

cândva și în cazul celor care, prin harul suveran, au fost luați 

la inima lui Hristos. „Noi eram”, spune apostolul, „din fire 

copii ai mâniei, ca și ceilalți” (Efes. 2:3). Țineți minte că între 

cel mai strălucit sfânt din ceruri și cel mai întunecat păcătos 

din Iad nu există nicio diferență, cu excepția aceleia făcută de 

Hristos. Dacă cei glorificați ar fi fost lăsați să continue în sta-

rea lor naturală, ei ar fi păcătuit la fel de rău și constant ase-

menea celor mai răi păcătoși. Astfel, nu există nicio diferență 

între cei aleși și restul oamenilor. Ei sunt toți căzuți în păcat: 

„Toți s-au abătut, și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciu-

nul care să facă binele, niciunul măcar” (Rom. 3:12). 

Mai mult, această Biserică a lui Hristos este alcătu-

ită din persoane ce sunt pângărite prin propriile nelegiu-

iri. Suntem, tu și eu, membri ai acestei Biserici? Atunci ne 

simțim nevoiți să mărturisim că, în noi, prin natura noastră, 

se găsește orice fel de poftă, răutate și o inimă rea și necre-

dincioasă, chiar înclinați să ne depărtăm de Dumnezeul cel 

viu și să ne răzvrătim față de Cel Preaînalt. Oare ce altceva 

am făcut noi? Sau, mai precis, ce n-am făcut? 

Chiar dacă nu am căzut în aceleași vicii, când se va citi 

catalogul negru al păcatelor, vom fi nevoiți să plângem și să 

spunem: „Așa eram unii dintre noi”. Dar de ce să facem parte 

din Biserica lui Hristos este o întrebare care nu își poate găsi 
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vreodată răspunsul decât sub această formă: „așa ai găsit Tu 

cu cale” (Matei 11:26). Se prăbușesc cei răi în Iad cu păcatele 

lor ca și cum ar avea niște pietre de moară legate de gâtul lor? 

Și noi ar fi trebuit să ne cufundăm acolo, și la fel de rapid și 

fatal, dacă dragostea veșnică nu ar fi spus: „Izbăvește-l, ca să 

nu se pogoare în groapă; am găsit un preț de răscumpărare 

pentru el!” (Iov 33:24). Priviți la Biserica lui Hristos în forma 

ei vizibilă din lume, și veți observa, fraților, că, deși are multe 

lucruri admirabile, există încă multe alte aspecte care L-ar pu-

tea determina pe Domnul ei să o lepede. Chiar și în starea ei 

regenerată, ea spune adevărul când afirmă că este „neagră 

cum sunt corturile Chedarului” (Cântarea Cântărilor 1:5). 

Există ipocriți care vin în Biserică și care îi pătează pu-

ritatea. Există formaliști care îi aglomerează curțile, care stau 

alături de copiii lui Dumnezeu și cântă alături de aceștia, dar 

au inimile pline de corupție și ticăloșie. Există chiar sfinți ade-

vărați, și cât de necredincioși sunt ei, cât de des se dovedesc 

firești, copilărești și înclinați să cârtească împotriva lui Dum-

nezeu! Cât de puțini dintre ei sunt tați în Israel! Ei ar fi trebuit 

să fie învățători, dar au nevoie să li se propovăduiască iar lu-

crurile elementare ale credinței. Ce erezii și-au făcut loc în bi-

serică, și câte minți instabile sunt abătute de pe cale! Ce dez-

binări își fac loc! Cum spun unii, „eu sunt al lui Pavel”, alții 

„eu sunt al lui Apolo”, și alții, „eu sunt al lui Hristos” (1 Cor. 

1:12). Ce invidii există, ce mușcături pe la spate ale celor cu-

noscuți pentru utilitatea lor! Ce suspiciuni față de cei care 



88         VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI   |   NR. 14  |  DRAGOSTEA SOȚULUI 

 

sunt ceva mai zeloși decât semenii lor! Fraților, cât de mult 

lipsește dragostea în Biserica lui Hristos; cât de puțină blân-

dețe frățească, cât de puțină simpatie! Pe de altă parte, câtă 

mândrie putem descoperi printre noi... Cum vedem că unii 

pretind că sunt stăpâni peste moștenirea lui Dumnezeu și își 

arogă nume și titluri pentru care n-au niciun drept, deși știm 

că „Unul singur este Dascălul nostru” (Matei 23:10) și că nu 

trebuie să numim „Rabi” pe nimeni dintre oameni. Când mă 

uit chiar cu un ochi orb la Biserică, și deși nu am puterea de a 

o vedea cum o vede ochiul omniscient al lui Dumnezeu, pot să 

o văd acoperită de pete. Ea poate să își poarte vălul și să 

spună: „Nu vă uitați că sunt așa de negricioasă, căci m-a ars 

soarele” (Cântarea Cântărilor 1:6). O, Biserică a lui Dumne-

zeu, cum te poate iubi Isus Hristos, când există atâtea lucruri 

în abilitățile și starea ta care L-ar putea determina să afirme: 

„Ești argint lepădat, vei fi aruncată în foc” (v. Ier. 6:30). Iată 

câte lucruri L-ar putea face să spună despre tine: „Sarea este 

bună; dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce i se 

va da înapoi gustul acesta?... Atunci nu mai este bună la nimic 

decât să fie lepădată afară, și călcată în picioare de oameni” 

(Luca 14:34; Matei 5:13). 

Și totuși vedeți, dragi prieteni, că este scris că Hristos 

a iubit Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea. Eu o văd ca o 

bucată de teren nearată, neîngrădită, nezidită, neacoperită 

de vițe, fără parfumul florilor suave, ca un tufiș în pustie, 

înconjurat de spini și mărăcini; cu gardurile dărâmate; cu 
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pietrele din zidurile ei împrăștiate; cu mistreții stricându-i 

pădurile; cu tot felul de creaturi necurate pândind la tot pa-

sul. O, cum se face că Tu, Domnul slavei, poți să răscumperi 

cu prețul sângelui inimii Tale o bucată de teren atât de 

stearpă? Ce poți găsi în acea grădină care să Te facă să o 

transformi în cel mai plăcut colț de pe pământ, ca să o împo-

dobești cu Tine, cel mai bogat dintre toate roadele? 

Mă gândesc iar că pot vedea Biserica lui Dumnezeu nu 

ca o fecioară frumoasă decorată cu pietre prețioase pentru 

ziua nunții ei și purtându-se glorios atât în persoana cât și 

în veșmintele ei; dar o văd și ca un copil neajutorat, abando-

nată de părinții ei, alungată, nespălată, goală, neîngrijită și 

acoperită cu murdăria și sângele ei. Niciun ochi nu o compă-

timește, nicio mână nu îi iese în ajutor. Totuși, ochiul Dom-

nului Isus se îndreaptă către acel prunc și razele dragostei 

Lui pleacă direct din acel ochi, vorbindu-i și întinzându-i 

mâna. El spune, „Trăiește!”, și pruncul neajutorat primește 

îngrijire: este hrănit, îmbrăcat cu veșminte alese, îmbrăcată, 

susținut și transformat într-o ființă plăcută Aceluia care a 

ales-o de la început. Așa este acea dragoste puternică mânată 

de harul lui Dumnezeu, iar Biserica a văzut că Hristos S-a 

dat pe Sine pentru ea. 

Totuși, nu pot să închei acest aspect fără a vă rea-

minti de acel fel de dragoste pe care Isus Hristos o mani-

festă față de această Biserică. Poți să îți dai seama că aici 

este dragostea unui soț, iar dragostea lui este specială. Acei 
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domni care cred că Hristos nu a iubit Biserica mai mult decât 

a iubit restul lumii trebuie să aibă o idee foarte ciudată des-

pre felul cum un soț trebuie să își iubească soția, căci textul 

nostru spune: „Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și 

Hristos Biserica”. Este un lucru normal și cert că un soț își 

iubește soția mai mult decât îi iubește pe alți oameni! De 

aceea, Hristos nutrește pentru Biserică o dragoste specială, 

particulară, dragoste îndreptată doar către ea, nu către res-

tul omenirii. Domnul a pus Biserica Lui mai presus decât res-

tul lumii, la fel cum scaunul Lui de domnie este așezat dea-

supra celor ale regilor și prinților lumii noastre de jos. Va 

veni ziua când Biserica, „frumoasă ca luna, curată ca soarele, 

dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor” (Cântarea Cân-

tărilor 6:10), va fi recunoscută ca favorita Cerului, comoara 

specială a lui Hristos, regina Lui, cununa de pe fruntea Sa, 

brățara de pe mâna Lui, pieptarul inimii Sale, centrul și mie-

zul iubirii Lui. Să nu batjocorim vreodată acest adevăr, căci 

este extrem de prețios! Să extragem mierea din el și să cre-

dem că Hristos Își iubește cu totul special Biserica. 

Apoi știm că un soț își iubește soția cu o dragoste con-

stantă, căci așa iubește Hristos Biserica Lui. Dacă o iubește 

azi, El nu o va izgoni mâine. El nu este fluctuant în dragostea 

Lui. El poate schimba felul în care Își manifestă dragostea, dar 

iubirea Lui, în sine, rămâne neschimbată. Un soț își iubește 

soția cu o dragoste de durată, care nu se epuizează. El spune: 

„te voi iubi până ce moartea ne va despărți”, dar Hristos nu 



EXEMPLUL LUI HRISTOS  |  SPURGEON  91 

va permite nici măcar ca moartea să despartă poporul Lui de 

dragostea Sa. Nimic nu ne va despărți de dragostea lui Dum-

nezeu, care este în Hristos Isus, Domnul nostru (Rom. 8:39). 

Un soț își iubește soția cu o dragoste din inimă, o iubire sin-

ceră și fierbinte. Ea nu este o iubire doar cu vorbele. El nu 

doar vorbește, ci și acționează; el este gata să îi acopere ne-

voile, îi va apăra caracterul, îi va ocroti onoarea, pentru că 

inima lui este atașată de inima ei! El nu își va găsi plăcerea 

în ea doar acum, cu ochii, ci sufletul lui își amintește conti-

nuu de ea: ea are o cămară în inima lui, de unde nu poate fi 

alungată vreodată. Ea a devenit o parte din el; ea este un 

membru al trupului lui; ea este carne din carnea lui și oase 

din oasele lui; așa este Biserica pentru Hristos, Mireasa Lui 

pe vecie... 

Voi încheia aici, reamintindu-vă că ea este Biserica lui 

Hristos doar pentru că El a făcut-o astfel. El nu este obligat 

să o iubească, dar a iubit-o pentru că El a ales aceasta. Apoi, 

pentru că o iubește, El nu Se va despărți de ea niciodată, căci 

ea va rămâne a Lui în veci de veci.  

*  *  * 

Fragment dintr-o predică rostită în dimineața de duminică,                              

7 Mai 1865, la Metropolitan Tabernacle, Newington. 

*  *  * 
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Charles H. Spurgeon (1834-1892): predicator baptist en-

glez foarte influent; s-a născut la Kelvedon, Essex, Anglia, 

Marea Britanie. 
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RUGĂCIUNEA UNUI SOȚ 

George Swinnock (1627–1673) 

 

Mă rog ca iubirea pentru soția mea să fie ca dragostea 

lui Hristos pentru Biserica Lui, egală în bunătatea și în mă-

rimea ei; mă rog ca străduința mea dintâi să fie ca ea să fie 

sfințită, curățată și, în final, înfățișată Mirelui binecuvântat 

și frumos, fiind o mireasă plăcută și glorioasă, fără pată, fără 

zbârcitură sau orice alt lucru de acest fel. 

O, cât de mult s-a străduit Răscumpărătorul meu să în-

noiască și să sfințească Biserica Lui! Cât de afectuos o în-

deamnă să fie sfântă! Cât de fierbinte L-a implorat pe Tatăl 

să o facă sfântă! Cât de voluntar și-a revărsat inima și sân-

gele ca să o spele de necurăția ei! Cât de bogat toarnă El Du-

hul Său Sfânt ca să lucreze sfințenia ei! Nașterea Lui s-a făcut 

pentru ca ea să se nască din nou și să fie sfântă; viața Lui a 

fost trăită ca să îi servească Bisericii drept model de sfințe-

nie; moartea Lui s-a făcut ca să obțină sfințenia pentru ea. 

El S-a dat pe Sine pentru ea ca să o răscumpere de orice ne-

legiuire și să curețe pentru Sine un popor special, zelos pen-

tru fapte bune. Poruncile Lui, rugăciunile Lui, lacrimile Sale, 

sângele Lui, nașterea, viața, moartea și învierea Lui, mijloci-

rea Lui sunt toate făcute pentru sfințenia și puritatea ei. Nu-

mele Lui este Isus, pentru că El Își mântuiește poporul nu în, 

ci din păcatele și necurățiile lor. El nu Se consideră complet 

decât după ce trupul Său [Biserica] va fi cu El în ceruri. 
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O, sufletul meu, când vei imita acest model plăcut și 

viu, și când vei trudi în rugăciunile tale înaintea lui Dum-

nezeu, vei trudi și în îndemnurile tale către soția ta ca și ea 

să fie pură! Oare nu te doare inima la gândul că obiectul 

dragostei tale fierbinți și a favorii tale ar putea ajunge obi-

ectul celei mai mari uri și furii a lui Dumnezeu? Nu te doare 

inima să te gândești că tovarășa ta de viață, care s-a adă-

postit la sânul tău, pe care ai îmbrățișat-o atât de des, ar 

putea ajunge în compania diavolilor înfricoșători și să zacă 

în iazul de foc și pucioasă în veci de veci? Poți să o vezi 

stând pe calea pierzării, alergând către Iad, și să nu o aver-

tizezi de pericolul ei sau să o întrebi de ce face asta? Așa 

este blândețea ta față de tovarășa ta de viață? Ah, unde îți 

este inima? 

Doamne, pentru că Tu m-ai chemat să îi fiu cap, ajută-

mă să o călăuzesc și să o ghidez, să văd și să vorbesc, atât 

înaintea măreției Tale, în rugăciuni smerite, cât și înaintea 

ei, prin expresii hotărâte, serioase, din inimă, astfel încât să 

o pot îndrepta către meritele Fiului Tău, Mântuitorul trupu-

lui meu. Am găsit un ospăț bogat în familia Tatălui, dar casa 

nu este încă plină, așa că mai este loc. Nu lipsește nimic al-

tceva decât cei care să vină și să se alăture, așa că aș putea 

suporta ca aceea ce îmi este atât de apropiată să moară de 

foame din lipsa cunoștinței, când aceasta este la îndemână? 

O, fie ca bunătatea Ta să mă determine să insist pe lângă ea 

și să mă facă în stare să o conving să guste și să vadă că Tu 

ești plin de bunătate! 



RUGĂCIUNEA UNUI SOȚ  |  SWINNOCK  95 

Îmi doresc să îi dau în mod natural mierea blândeții și 

a dragostei, dar, când sunt stârnit de păcat împotriva lui 

Dumnezeu, ghimpele mustrării să mă facă să îmi tolerez so-

ția în toate slăbiciunile ei, cu excepția nelegiuirii. Dacă i-aș 

hrăni bolile trupești, i-aș ucide trupul. Dacă i-aș hrăni bolile 

spirituale, i-aș condamna sufletul. Aș putea, oare, să o flatez 

până ce va ajunge în focul care nu se stinge, prin indiferența 

mea blestemată? Doamne, fă-mă nu doar să îi trec cu vede-

rea slăbiciunile, ascunzându-le de ochii lumii, ci și să observ 

orice nelegiuire de care s-ar face vinovată și să o prezint îna-

intea ochilor ei așa încât Tu să o poți arunca înapoia Ta. Da, 

Doamne, ajută-mă să iau aminte la toate sfaturile ei sfinte și 

să Te aud vorbindu-mi prin ea, și să doresc ca ea să ia aminte 

la mine, dar nu mă lăsa să mă supun vreunui îndemn rău, ca 

să nu fiu judecat mai pe urmă, așa cum l-ai judecat pe Adam 

cândva, pentru că a luat aminte la glasul nevestei lui. 

Vreau să nu fiu ca unii bărbați, care locuiesc ca niște 

brute cu soțiile lor, neînțelegând din căsniciile lor nimic al-

tceva decât mijlocul de satisfacere a dorințelor lor carnale și 

limbajul poftei, și totuși își tratează soțiile mai rău decât pe 

animalele lor și le refuză lucrurile necesare bunăstării lor ex-

terioare; eu vreau ca persoana mea și tot ce am să îi slujească 

soției mele drept mângâiere în vreme de sănătate, drept bal-

sam în vremuri de boală, și să fiu folosit în toate ocaziile nu 

spre cocoloșirea mândriei ei sau spre hrănirea vreunui păcat 

din ea, să îi slujesc în cumpătare. 
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Când Dumnezeul Meu S-a dat pe Sine pentru sufletul 

meu, El mi-a dat tot ce avea și n-a crezut că vreun lucru ar fi 

prea mult pentru mine. Oare eu, care nu m-am jertfit încă cu 

totul pentru ea, să cred că, dacă i-aș oferi totul, nu ar sluji 

binelui ei? Dacă ea a adus o jumătate în căsnicie, ce a făcut ea 

cu ființa ei? Oare să ajungă să își cumpere sărăcia și mizeria? 

Dacă ea nu s-a folosit astfel de sine, ci este soția mea, deopo-

trivă natura și Scriptura îmi poruncesc să folosesc tot ce sunt 

și am spre binele meu și al ei. Oh, dacă aș fi cum era Elcana 

pentru Ana, mai bun cu ea decât cu zece fii, mai bun decât cu 

toate celelalte rude. Doamne, câtă vreme trăiesc, fă-mă mai 

iubitor și mai truditor pentru soția mea decât pentru mine. 

*  *  * 

Fragment din The Works of George Swinnock, Vol. 1                                     

(Edinburgh; London; Dublin: James Nichol, James Nisbet                               

and Co.; G. Herbert, 1868), 497-502. 

*  *  * 

George Swinnock (1627–1673): predicator puritan educat la 

Cambridge și Oxford; s-a născut la Maidstone, Kent, Anglia. 

*  *  * 
Dragostea soțului pentru soția lui trebuie să fie superi-

oară dragostei pentru toate celelalte rude ale lui. Dincolo 

de Dumnezeu, Hristos și propria mântuire, soția lui tre-

buie să fie obiectul celei mai fierbinți și mai puternice iu-

bire. — George Swinnock 


