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FRUMUSEȚEA                                
CĂSĂTORIEI 

 

Arthur W. Pink (1886-1952) 

 

„Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, și patul să fie nespur-

cat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari” (Evrei 

13:4). 

 

Așa cum Dumnezeu a pus împreună oasele și ligamentele spre 

întărirea trupurilor noastre, tot așa El a rânduit alăturarea bărba-

tului și a femeii în legământul căsătoriei, spre întărirea vieților lor, 

căci „mai bine doi decât unul”  (Eclesiastul 4:9). De aceea, atunci 

când Dumnezeu a făcut femeia pentru bărbat, El a spus, „am să-i 

fac un ajutor potrivit pentru el” (Geneza 2:18), arătând prin 

aceasta că bărbatul este avantajat prin a avea o soție. Faptul că 
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acest lucru nu se dovedește a fi împlinit în toate situațiile poate fi 

cauzat, cel puțin în parte, de îndepărtarea de la cerințele divine ale 

familiei. Întrucât acest subiect este de o importanță atât de mare, 

credem că este necesar să prezentăm o schiță cât se poate de cu-

prinzătoare a învățăturii Sfintelor Scripturi cu privire la el, în spe-

cial spre beneficiul cititorilor noștri mai tineri, chiar dacă noi nă-

dăjduim să includem informații utile și celor mai în vârstă. 

Poate că este o remarcă ce și-a pierdut interesul datorită folo-

sirii ei foarte dese, fără a-și pierde totuși greutatea, însă trebuie su-

bliniat că, cu excepția convertirii personale, căsătoria este cel mai 

important dintre toate evenimentele pământești din viața unui băr-

bat sau a unei femei. Aceasta formează o legătură a unității care îi 

ține împreună pe cei doi până la moarte. Îi aduce într-o relație atât 

de intimă, încât aceștia sunt în situația fie de a îndulci, fie de a 

aduce amărăciune asupra existenței celuilalt. Ea comportă cir-

cumstanțe și consecințe care duc până în veacurile fără sfârșit ale 

veșniciei. Cât de important este, deci, să avem binecuvântarea ce-

rului asupra unui lucru atât de solemn și atât de prețios. Și, pentru 

a căpăta această binecuvântare, cât de necesar este, în mod abso-

lut, să ne supunem lui Dumnezeu și Cuvântului Său. Este de de-

parte mult mai bine să rămâi necăsătorit până la capătul zilelor 

tale, decât să intri în legământul căsătoriei fără binecuvântarea di-

vină. Și relatarea istoriei, ca și realitățile observabile, aduc o măr-

turie abundentă în favoarea adevărului acestei remarci. 

Nici măcar cei care nu privesc dincolo de fericirea temporară 

a indivizilor și de bunăstarea societății existente, nu sunt insensi-

bili față de importanța deosebită a relațiilor de familie, care sunt 
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produse de cele mai puternice simțăminte ale naturii noastre, și pe 

care le cimentează până și lipsurile și slăbiciunile noastre. Nu ne 

putem forma o gândire legată de fericirea sau virtutea socială, de 

societatea omenească, fără să aibă familia la temelia ei. Indiferent 

cât de bine sunt formulate constituția și legile unei țări, sau cât de 

vaste ar fi resursele și prosperitatea ei, nu există niciun funda-

ment al ordinii sociale sau publice și a virtuților din viața privată, 

atâta vreme cât țara respectivă nu tratează aceste lucruri pe teme-

lia unei abordări înțelepte a familiei. La urma urmei, o națiune nu 

este altceva decât suma familiilor ei și, dacă aceștia nu sunt soți și 

soții buni, tați și mame, fii și fiice, nu pot exista cetățeni buni. As-

tfel, decăderea prezentă a vieții de familie și a disciplinei în familie 

amenință astăzi stabilitatea țării noastre mult mai sever decât de 

inamicii din afară. 

Dar gândirea Scripturii cu privire la îndatoririle reciproce ale 

membrilor unei familii creștine ilustrează efectele prevalente 

într-o modalitate foarte alarmantă, arătând că, atunci când aces-

tea nu sunt biblice, ele sunt dezonorante față de Dumnezeu, dis-

trugătoare pentru starea spirituală a bisericilor și ridică unul din-

tre cele mai serioase obstacole în calea progresului evanghelic. Nu 

putem descrie în cuvinte cât de trist este să vedem că tocmai oa-

meni care se consideră creștini sunt în mare măsură responsabili 

pentru prăbușirea standardelor maritale, pentru lipsa generali-

zată de atenție acordată relațiilor din familie și pentru dispariția 

rapidă a disciplinei în cadrul acestora. Întrucât căsătoria este baza 

căminului sau familiei, am considerat că este obligația mea să în-

demn pe cititori la o cercetare serioasă, cu rugăciune, a voii reve-

late a lui Dumnezeu asupra acestui subiect vital. Chiar dacă cu 
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greu putem nădăjdui să îndepărtăm boala îngrozitoare care dis-

truge astăzi tocmai elementele vitale ale națiunii noastre, totuși, 

dacă Dumnezeu va găsi de cuviință să binecuvânteze acest articol, 

spre beneficiul câtorva persoane, truda noastră nu va fi în zadar. 

Vom începe prin a îndrepta atenția către frumusețea căsă-

toriei: „căsătoria să fie de cinste” (NTR), spune textul nostru, și 

ea este onorabilă în primul rând pentru că Dumnezeu însuși i-a 

conferit o onoare specială. Toate celelalte rânduieli sau lucruri 

instituite — cu excepția Sabatului — au fost rânduite de Dumne-

zeu prin intermediul oamenilor și a îngerilor (Faptele Apostolilor 

7:35), dar căsătoria a fost rânduită chiar de către Domnul, căci fe-

meia nu a fost adusă la bărbatul ei de vreun om sau vreun înger 

(Geneza 2:19). Astfel, căsătoria a primit mai multă onoare divină 

decât toate celelalte instituții divine, pentru că a fost onorată în 

mod direct de către însuși Dumnezeu. Și iarăși, trebuie spus că 

aceasta a fost prima rânduială instituită de Dumnezeu, primul lu-

cru pe care El l-a făcut după ce bărbatul și femeia au fost creați, și 

aceasta în timp ce ei se aflau încă în starea lor curată, înainte de 

cădere. Mai mult, locul în care căsătoria lor a avut loc ne arată ceva 

din cinstea acestei instituții: în timp ce toate celelalte instituții, cu 

excepția Sabatului, au fost inaugurate în afara Paradisului, căsăto-

ria a fost cinstită în Grădina Edenului, vorbind astfel despre cât de 

fericiți sunt cei ce se căsătoresc în Domnul. 

„Ultimul act creator al lui Dumnezeu a fost femeia. La finalul 

fiecărei zile a creației, ni se spune că Dumnezeu a privit la ceea ce 

El crease, și că fiecare lucru era bun (Geneza 1:31). Dar, atunci când 

Adam a fost făcut, se spune în mod explicit că Dumnezeu a văzut 
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că nu era bine ca bărbatul să rămână singur (Geneza 2:18). În ceea 

ce-l privește pe om, lucrarea de creație nu putea fi completă până 

când, așa cum toate animalele și chiar plantele își aveau perechea 

lor, trebuia să se găsească și pentru Adam un ajutor, o pereche po-

trivită pentru el — însoțitorul lui în viață. Până când această lipsă 

nu a fost completată de Dumnezeu, El nu a putut spune despre lu-

crarea ultimei zile a creației că este, la rândul ei, bună. 

Aceasta este prima lecție măreață pe care Scriptura ne-o oferă 

cu privire la viața de familie, și ar trebui să o învățăm bine… Insti-

tuția divină a căsătoriei ne învață că starea ideală a bărbatului și 

femeii nu se găsește în separare, ci în uniune, că fiecare dintre cei 

doi sunt concepuți și se potrivesc unul pentru celălalt. Idealul lui 

Dumnezeu este o astfel de uniune, bazată pe o dragoste curată și 

sfântă, care să reziste pe viață, care să excludă orice fel de rivalitate 

sau altfel de parteneriate, incapabilă de înstrăinare sau de necre-

dincioșie, pentru că este o uniune în Domnul — o căsătorie sfântă a 

sufletului și duhului în dragoste și simpatie reciprocă.”1 

După cum Dumnezeu Tatăl a onorat instituția căsătoriei, 

tot așa a făcut și Dumnezeu Fiul. În primul rând, prin a fi „născut 

din femeie” (Galateni 4:4). În al doilea rând, prin minunile Sale, 

căci primul semn supranatural pe care l-a făcut El a fost la nunta 

din Cana Galileii (Ioan 2:8), când a transformat apa în vin, suge-

rând prin aceasta că, dacă Hristos este prezent la nunta ta (adică, 

dacă ești „căsătorit în Domnul”), vei fi bucuros și binecuvântat. În 

al treilea rând, prin pildele Sale, căci El a comparat Împărăția lui 

Dumnezeu cu o nuntă (Matei 22:2) și sfințenia cu o „haină de 

                                                   
1 Arthur Tappan Pierson (1837-1911) – pastor și scriitor american. 
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nuntă” (Matei 22:11). La fel a făcut El în învățătura Sa: când fariseii 

au căutat să Îl atragă în capcană cu subiectul divorțului, El a subli-

niat constituirea originală a căsătoriei, adăugând că „ce a împreu-

nat Dumnezeu, omul să nu despartă” (Matei 19:4-6). 

Mai apoi, instituția căsătoriei a fost onorată și de Duhul 

Sfânt, căci El s-a folosit de ea ca de o imagine2 a uniunii care există 

între Hristos și Biserică: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe 

mamă-sa, și se va lipi de nevastă-sa, și cei doi vor fi un singur trup. 

Taina aceasta este mare — vorbesc despre Hristos și despre Bise-

rică” (Efeseni 5:31-32). Relația care există între Răscumpărător și 

cel răscumpărat este asemănată în mod repetat cu relația dintre 

un mire și mireasa lui: Hristos este „Bărbatul” (Isaia 54:5), Biserica 

este „nevasta” (Apocalipsa 21:9). „Întoarceți-vă, copii răzvrătiți, 

zice Domnul; căci Eu sunt un Soț pentru voi” (Ieremia 3:14, GBVN). 

Astfel, fiecare Persoană a Treimii binecuvântate și-a pus pecetea 

pe caracterul onorabil al căsniciei. 

Nu există nicio îndoială asupra faptului că, în căsătoria adevă-

rată, fiecare parte ajută pe cealaltă în mod egal. Acest lucru a fost 

deja arătat mai sus, încât oricine se aventurează să susțină sau să 

predice orice altă învățătură sau filozofie, va avea probleme cu Cel 

PreaÎnalt. Acest lucru nu implică în mod necesar instituirea unei 

reguli dure și seci, prin care fiecare bărbat și fiecare femeie sunt 

obligați să intre în legământul matrimonial: pot exista motive 

bune, înțelepte și potrivite pentru a rămâne necăsătorit — motive 

fizice sau motive morale, motive obișnuite sau motive sociale. Cu 

                                                   
2 Autorul se referă la lucrarea Duhului în relație cu soțul și soția ca fiind un simbol din Scrip-

tură pentru relația dintre Hristos și Biserică. În acest fel, El onorează căsătoria. 
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toate acestea, viața de necăsătorit trebuie privită mai degrabă ca o 

excepție decât să fie considerată idealul. Orice învățătură care îi 

conduce pe bărbați și femei să se gândească la legătura căsătoriei 

ca fiind un semn al robiei sau un sacrificiu al independenței totale, 

să conceapă rolul de soție și mamă ca fiind plictisitor, care se ames-

tecă peste destinul înalt al femeii, orice inițiativă publică ce cultivă 

celibatul ca fiind mai de dorit și mai onorabil, sau care substituie 

orice altceva căsătoriei și căminului, nu doar că invadează în rân-

duiala lui Dumnezeu, ci și deschide ușa către numeroase crime și 

amenință însăși temelia societății.  

AȘADAR, ESTE CLAR CĂ TREBUIE SĂ EXISTE MOTIVE SPE-

CIALE PENTRU INSTITUIREA CĂSĂTORIEI. Iată trei motive ofe-

rite în Scriptură: 

În primul rând, pentru procreare: acesta este un scop normal 

și evident. „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut 

după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-

a făcut” (Geneza 1:27). El nu i-a creat pe amândoi bărbați sau pe 

amândouă femei, ci i-a creat un bărbat și o femeie. Și pentru a face 

suficient de clar scopul planului Lui, Dumnezeu a spus: „creșteți, 

înmulțiți-vă” (Geneza 1:28). Acesta este motivul pentru care căsă-

toria este denumită „matrimoniu”, căci semnifică ideea de mamă, 

pentru că ea face ca fecioarele să devină mame. De aceea, este de 

dorit ca oamenii să se căsătorească la o vârstă timpurie, înainte de 

trecerea primei părți a vieții: citim de două ori în Scriptură expre-

sia „nevasta tinereții tale” (Proverbe 5:18; Maleachi 2:15). Am ară-
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tat că procrearea este scopul „normal” al căsătoriei, dar există pe-

rioade speciale de necazuri, când precizarea din 1 Corinteni 7:29 

este de folos. 

În al doilea rând, căsătoria este concepută ca un mijloc de 

prevenire a imoralității: „Totuși, din pricina curviei, fiecare băr-

bat să-și aibă nevasta lui, și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei” (1 

Corinteni 7:2). În mod natural, dacă cineva ar trebui să facă excep-

ție de la această regulă, am putea presupune că împărații ar trebui 

să primească o astfel de dispensă, datorită lipsei unui succesor la 

tron, atunci când soția ar fi stearpă. Totuși, până și regilor le este 

în mod expres interzis să aibă mai multe soții (Deuteronom 17:17), 

arătând prin aceasta faptul că riscul rămânerii fără urmaș la tron 

nu este un motiv suficient pentru a permite păcatul adulterului. 

Din acest motiv, femeia curvă este denumită cu expresia „străina” 

(Proverbe 2:16), arătând că ea trebuie să fie o străină pentru noi. 

Mai apoi, copiii născuți în afara căsătoriei sunt denumiți „bas-

tarzi”, ceea ce, sub Legea lui Moise, însemna că erau excluși din 

congregația Domnului (Deuteronom 23:2). 

Cel de-al treilea scop al căsătoriei este îndreptat către evita-

rea neajunsurilor singurătății. Acest lucru este subliniat prin ex-

presia „nu este bine ca omul să fie singur” (Geneza 2:18), ca și cum 

Domnul ar fi spus, „această viață are să fie plictisitoare și mizeră 

pentru bărbat, dacă n-ar avea o soție ca tovarăș de viață”. „Căci, 

dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este 

singur, și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice!” (Eclesiastul 

4:10). Cineva a spus următoarele: „ca o broască care și-a pierdut 

perechea, ca un picior când celălalt este tăiat, ca o aripă atunci 
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când cealaltă este rănită, tot așa ar fi fost omul dacă nu i-ar fi fost 

dată femeia”. Astfel, Dumnezeu a unit bărbatul și femeia spre în-

soțire și mângâiere reciprocă, așa încât grijile și temerile acestei vi-

eți să poată fi ușurate prin bunătatea și ajutorul reciproc ale soți-

lor. 

Haideți acum să vedem CUM SĂ NE ALEGEM PARTENERUL 

DE VIAȚĂ. În primul rând, cel care este ales ca partener de viață 

trebuie să fie în afara rudeniilor apropiate, întrucât este interzis de 

legea divină (Levitic 18:6-17). 

În al doilea rând, creștinul trebuie să se căsătorească cu un alt 

creștin. Încă din vremurile timpurii, Dumnezeu a poruncit ca ai 

Lui să fie „un popor care locuiește deoparte, și nu face parte dintre 

neamuri” (Numeri 23:9). Porunca pe care a dat-o Israelului în le-

gătură cu poporul Cananiților a fost: „Să nu te încuscrești cu po-

poarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor, și să nu iei 

pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi” (Deuteronom 7:3, cf. Iosua 

23:12). Așadar, cu cât mai mult trebuie ca Dumnezeu să ceară as-

tăzi separarea acelora care sunt poporul Său, prin legămintele spi-

rituale și cerești, de cei care au cu El doar o relație trupească, pă-

mântească. „Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredinci-

oși” (2 Corinteni 6:14). 

În această lume nu există decât două familii: copiii lui Dumne-

zeu și copiii diavolului (1 Ioan 3:10). Dacă o fiică a lui Dumnezeu 

se căsătorește cu un fiu al celui rău, ea devine o noră a Satanei! 

Dacă un fiu al lui Dumnezeu se căsătorește cu o fiică a Satanei, el 

devine ginere pentru diavolul! Printr-un astfel de lucru păgân, se 
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formează o apropiere între cel care aparține Dumnezeului cel Prea-

înalt și cel ce aparține vrăjmașului lui Dumnezeu din vechime. 

„Exprimare dură!” Da, dar nu este prea dură. Gândește-te ce dezo-

noare este adusă lui Hristos printr-o astfel de uniune! O, ce roade 

sunt culese când semănăm în felul acesta! În fiecare caz, cel ce su-

feră este sărmanul credincios… Dacă ar fi să facem o paralelă, este 

ca și cum am încerca să agățăm o greutate mare de piciorul unui 

atlet, și apoi să ne așteptăm ca el să câștige cursa, căci așa arată 

progresul spiritual al celui care se căsătorește cu un om din lume. 

Dacă ar fi posibil ca vreun creștin să fie înclinat sau să aibă aș-

teptarea de se logodi, prima întrebare a lui sau a ei, pe care să o cân-

tărească cu atenție în prezența Domnului, este aceasta: Pot face 

uniunea căsniciei cu un necredincios? Dacă ești cu adevărat con-

știent și impresionat, în inimă și suflet, de diferența uriașă pe care 

Dumnezeu, în harul Lui, a făcut-o între tine și cei care sunt încă în 

păcatele lor, indiferent cât de atractivi ar fi în trup, atunci ar trebui 

să nu ai nicio dificultate în a respinge orice sugestie sau propunere 

de a te însoți cu o astfel de persoană. Tu ești „neprihănirea lui 

Dumnezeu” în Hristos, dar cei necredincioși sunt niște păgâni. Tu 

ești „lumină în Domnul”, dar ei sunt întuneric. Tu ai fost mutat în 

Împărăția Fiului cel drag al lui Dumnezeu, dar necredincioșii se 

află sub puterea lui Belial. Tu ești un fiu al păcii, în timp ce toți ne-

credincioșii sunt „copii ai mâniei”. De aceea, „Ieșiți din mijlocul 

lor, și despărțiți-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeți de ce este ne-

curat, și vă voi primi” (2 Corinteni 6:17). 
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Pericolul formării unei astfel de alianțe se manifestă înaintea 

căsătoriei sau chiar a logodnei, și niciuna din acestea nu pot fi con-

siderate acceptabile de vreun creștin adevărat, dacă nu s-a pierdut 

deja, mai dinainte, dulceața părtășiei cu Domnul. Trebuie ca mai 

înainte simțămintele să fie depărtate de Hristos, pentru ca apoi să 

ne putem găsi încântarea în intimitatea socială a acelora care sunt 

înstrăinați de Dumnezeu și ale căror interese sunt limitate la 

această lume. Copilul lui Dumnezeu care își păzește inima cu toată 

străduința (Proverbe 4:23), nu va avea și nu va putea găsi bucurie 

în intimitatea relației cu un om neregenerat. Dar vai, cât de adesea 

vedem cum căutarea sau acceptarea prieteniei apropiate cu cei necre-

dincioși reprezintă primul pas în îndepărtarea de Hristos. Calea pe 

care creștinul este chemat să meargă este, cu adevărat, o cale în-

gustă. Dar dacă el încearcă să o lărgească sau să o părăsească în fa-

voarea unei căi late, acest lucru trebuie să fie în contradicție față 

de Cuvântul lui Dumnezeu și spre dauna ireparabilă și detrimen-

tul propriei persoane. 

În al treilea rând, „să se căsătorească... numai în Domnul” (1 

Corinteni 7:39) trece mult dincolo de interdicția ca un credincios să 

se căsătorească cu un necredincios. Până și printre copiii lui Dum-

nezeu sunt mulți care n-ar fi potriviți unul altuia într-un astfel de 

legământ. O față drăguță poate fi atractivă, dar cât de deșert este 

să fii condus de lucruri atât de mărunte într-o chestiune atât de 

serioasă. Bunurile pământești și poziția socială au valoarea lor aici, 

dar cât de josnic și degradant este să le tolerezi până acolo încât ele 

să dicteze ce să faci într-un aspect atât de important. O, câtă aten-

ție și câtă rugăciune este necesară în stăpânirea sentimentelor 

noastre! Cine poate să înțeleagă pe deplin temperamentul aceleia 
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care va veghea asupra persoanei mele, așa încât să fie capabilă să 

mă suporte cu răbdare, în greșelile mele, să joace rolul corectiv față 

de înclinațiile mele, și să îmi fie de un real ajutor în dorința mea de 

a trăi pentru Hristos în această lume? Cât de mulți sunt cei care se 

dau în spectacol la început, dar mai apoi o sfârșesc mizerabil! Cine 

poate să îl protejeze pe omul neveghetor de o mulțime de lucruri 

rele care îl înconjoară, dacă nu Dumnezeu Tatăl? 

„O femeie cinstită este cununa bărbatului ei” (Proverbe 12:4): 

o femeie evlavioasă și pricepută este cea mai valoroasă dintre toate 

binecuvântările temporale ale lui Dumnezeu. Ea este darul special 

al harului Său. „O nevastă pricepută este un dar de la Domnul” 

(Proverbe 19:14), iar Dumnezeu ne cere în mod clar să o căutăm cu 

hotărâre și sârguință. Nu este suficient să avem aprobarea priete-

nilor și a părinților, oricât de valoroase și chiar necesare ar fi păre-

rile acestora pentru fericirea noastră, căci chiar dacă ei sunt preo-

cupați de binele nostru, totuși înțelepciunea lor nu este suficientă. 

Acela care a dat porunca trebuie să aibă prioritate, dacă vrem să 

fim binecuvântați de El când ascultăm de această poruncă. Dar ru-

găciunea nu a fost niciodată gândită pentru a înlocui achitarea 

adecvată de responsabilitățile noastre. Ni se cere întotdeauna să 

avem grijă și să veghem așa încât să nu acționăm niciodată în 

grabă sau pe nepregătite… 

„Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea; este un har pe 

care-l capătă de la Domnul” (Proverbe 18:22). „Găsește” implică o 

căutare conștientă. Pentru a ne călăuzi în această direcție, Duhul 

Sfânt a formulat două reguli, sau calificative. În primul rând, evla-

via, pentru că partenera de viață trebuie să fie ca și mireasa lui 
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Hristos, curată și sfântă. În al doilea rând, potrivirea, „un ajutor po-

trivit” (Geneza 2:18), arătând prin aceasta că o soție nu poate fi un 

„ajutor” dacă nu este „potrivit” și, în vederea aceasta, ea trebuie să 

aibă multe lucruri în comun cu partenerul de viață. Dacă soțul ei 

este un om muncitor, ar fi o nebunie ca el să își aleagă o femeie le-

neșă. Dacă el este un bărbat învățat, o femeie care nu iubește cu-

noștința ar trebui să-i fie destul de nepotrivită. Căsătoria este de-

numită „jug”, iar cei doi nu pot trage alături, dacă toată povara 

cade pe unul singur — atunci când partenerul ales este unul slab și 

neputincios. 

Acum, spre beneficiul cititorilor mai tineri, voi îndrepta discu-

ția către câteva din semnele prin care poate fi identificat un tovarăș 

de viață evlavios și potrivit. În primul rând, reputația: un om bun 

are în mod obișnuit un nume bun (Proverbe 22:1). Nimeni nu 

poate să-l acuze de păcate scandaloase. În al doilea rând, înfățișa-

rea: privirile noastre descoperă caracterele noastre și, de aceea, 

Scriptura vorbește despre „privirile mândre” și „privirile înșelă-

toare” — „înfățișarea feței lor mărturisește împotriva lor” (Isaia 

3:9). În al treilea rând, felul de vorbire: „din prisosul inimii vorbește 

gura” (Matei 12:34). „Cine are o inimă înțeleaptă, își arată înțelep-

ciunea când vorbește, și mereu se văd învățături noi pe buzele lui” 

(Proverbe 16:23). „Ea deschide gura cu înțelepciune, și învățături 

plăcute îi sunt pe limbă” (Proverbe 31:26). În al patrulea rând, ves-

timentația: o femeie sfântă este cunoscută prin modestia cu care 

se îmbracă. Dacă îmbrăcămintea este vulgară sau luxoasă, inima 

este deșartă. În al cincilea rând, prietenii: păsările de același fel se 

adună alături — astfel, o persoană poate fi cunoscută în funcție de 

prietenii pe care îi are. 
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Totuși, consider că este util aici un avertisment. Indiferent cât 

de grijulii am fi și câtă rugăciune am pune în alegerea parteneru-

lui, vom descoperi că mariajul nu este un lucru perfect. Și nu este 

vorba că Dumnezeu nu l-ar fi făcut perfect, ci că omul a căzut între 

timp în păcat, iar căderea a afectat totul. Mărul poate să fie dulce 

și acum, dar are înlăuntrul lui un vierme. Trandafirul nu și-a 

pierdut parfumul, dar pe tulpina lui au crescut spini. Intenționat 

sau nu, peste tot în jurul nostru citim ruina pe care a adus-o păca-

tul. Așadar, haideți să nu visăm la acei oameni fără greșeală pe care 

doar imaginația bolnavă îi poate închipui sau pe care îi putem găsi 

doar în romane. Până și cei mai evlavioși bărbați și femei își au de-

fectele lor și, chiar dacă acestea pot fi uneori ușor de suportat când 

există dragoste adevărată, totuși ele trebuie suportate reciproc. 

Voi face acum câteva remarci scurte cu privire la viața unui 

cuplu căsătorit. Lumina și ajutorul vor fi căpătate aici dacă ținem 

cont că relația de căsătorie ilustrează relația dintre Hristos și Bise-

rica Lui. Dar acest lucru implică trei aspecte distincte. 

În primul rând, atitudinea și acțiunile soțului și soției trebuie să 

fie mânate de dragoste. Acesta este lucrul care cimentează relația 

dintre Domnul Isus și Mireasa Lui: o dragoste sfântă, o dragoste 

care se sacrifică, o dragoste îndurătoare, pe care nimic nu o poate 

distruge. Nu există nimic care să semene cu dragostea care face ca 

rotițele unei căsnicii să funcționeze bine. Soțul o susține pe soția 

sa în același fel în care Răscumpărătorul îi susține pe cei răscum-

părați și, de aceea, Cuvântul ne și dă îndemnul: „Bărbaților, iubiți-

vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru 

ea” (Efeseni 5:25); cu iubire constantă, din inimă, căutând mereu 
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binele ei, slujind nevoilor ei, protejând-o, suportând slăbiciunile 

ei, și astfel „dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care 

vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate 

rugăciunile voastre” (1 Petru 3:7). 

În al doilea rând, conducerea familiei trebuie să aparțină băr-

batului. „Bărbatul este capul femeii” (1 Corinteni 11:3). „Bărbatul 

este capul nevestei, după cum și Hristos este capul Bisericii” (Efe-

seni 5:23). Dacă această rânduială divină nu este respectată, sigur 

va exista confuzie. Orice familie trebuie să aibă un lider, iar Dum-

nezeu a rânduit ca liderul să fie soțul, făcându-l pe acesta respon-

sabil pentru cârmuirea corectă a familiei lui. Dacă el se ferește de 

această îndatorire și predă frâiele conducerii familiei în mâinile 

soției sale, pierderea va fi serioasă. Dar asta nu înseamnă că Scrip-

tura îi conferă acestuia libertatea de a fi un fel de tiran în familie, 

tratându-și soția ca pe o servitoare: stăpânirea lui trebuie practi-

cată în dragoste față de cea care îi este consoartă. „Bărbaților, pur-

tați-vă și voi, la rândul vostru, cu înțelepciune cu nevestele voas-

tre” (1 Petru 3:7); caută compania ei după ce truda zilei s-a sfârșit… 

În al treilea rând, supunerea soției față de soț. „Nevestelor, fiți 

supuse bărbaților voștri ca Domnului” (Efeseni 5:22). Există o sin-

gură excepție de la aplicarea acestei reguli, și anume când el cere 

lucruri pe care Dumnezeu le interzice sau interzice lucruri pe care 

Dumnezeu le poruncește. „Astfel se împodobeau odinioară sfin-

tele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu, și erau supuse bărbaților 

lor” (1 Petru 3:5). Cât de puțină „împodobire” spirituală de felul 

acesta se vede astăzi! „Ca Sara, care asculta pe Avraam, și-l numea 
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domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă te-

meți de ceva” (1 Petru 3:6). Supunerea soției, de bunăvoie și cu dra-

goste față de soțul ei, din respect față de autoritatea lui Dumnezeu, 

este ceea ce caracterizează pe fiicele Sarei. Acolo unde soția refuză 

să se supună soțului ei, este un lucru sigur că și copiii vor ajunge 

să își înfrunte părinții, căci dacă semănăm vânt, vom culege fur-

tună… 

Fragment din „Marriage - Hebrews 13:4”, din An Exposition of 

Hebrews. 

_______________________ 

A.W. Pink (1886-1952): păstor, învățător biblic itinerant și 

autor al scrierilor Studies in the Scriptures, The Sovereignty of God 

(ambele disponibile în limba engleză la Chapel Library) și a nume-

roase alte titluri. S-a născut în Marea Britanie, a imigrat în Statele 

Unite și apoi s-a întors în ținuturile natale, în 1934. S-a născut la 

Nottingham, Anglia. 
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ÎNDATORIRILE RECIPROCE 
ALE SOȚILOR ȘI SOȚIILOR 

 

John Angell James (1785-1859) 

 

„Iubiți-vă cu căldură unii pe alții, din toată inima” (1 Petru 

1:22). 

 

Căsătoria este fundamentul structurii familiei. Apostolul 

spune că ea este onorabilă în orice privință (Evrei 13:4), iar el con-

damnă opiniile acelora care o interzic, considerând-o „învățătura 

dracilor” (1 Timotei 4:2). Căsătoria este o instituție a lui Dumne-

zeu, care a fost înființată în Grădina Edenului și a fost cinstită prin 

prezența personală a lui Hristos, fiind circumstanța în care s-a în-
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făptuit prima din acea serie splendidă de minuni prin care El a do-

vedit că este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii… Căsătoria 

face deosebirea dintre om și animale, fiind modalitatea în care este 

asigurată nu doar continuarea, ci și mângâierea speciei omenești. 

Căsătoria are în ea izvorul fericirii omenești și a tuturor acelor 

emoții virtuoase și sensibilități generoase, care rafinează și împo-

dobesc caracterul unui om. Ea nu poate fi vreodată păzită cu prea 

multă vigilență și nici nu poate fi întemeiată, în anumite situații, 

cu prea multă prudență și grijă… Primul meu obiectiv va fi acela 

de a enumera acele îndatoriri care sunt comune atât soțului, cât și 

soției. 

1. PRIMA ÎNDATORIRE ESTE DRAGOSTEA, CĂCI EA 

ESTE TEMELIA TUTUROR CELORLALTE.  

Acolo unde aceasta lipsește, căsătoria este degradată dintr-

o dată, ajungând la o relație brutală și sordidă. Această îndatorire, 

care este atribuită în mod special soțului, ține în mod egal și de so-

ție. Dragostea trebuie să fie reciprocă, altfel nu poate exista feri-

cire. Partea care nu iubește, nu capătă nimic, căci cât de îngrozi-

toare este ideea de a fi legați pe viață de o persoană pentru care să 

nu avem niciun sentiment, să fim aproape întotdeauna în compa-

nia cuiva față de care să facem mereu pasul înapoi, din cauza re-

pulsiei, și totuși să fim târâți înapoi într-o relație din care nu pu-

tem scăpa și de care nu ne putem separa. Nu poate exista niciun fel 

de fericire nici pentru acela care iubește, căci o dragoste nerăsplătită 

se va epuiza în curând sau va trăi doar pentru a distruge acea 

inimă sărmană în care arde iubirea. Un cuplu căsătorit în care lip-

sește prețuirea reciprocă este una dintre imaginile care inspiră cea 
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mai mare compasiune din lume. Ei nu pot și, fără îndoială, în cir-

cumstanțe obișnuite, nu au cum să se separe. Totuși, ei rămân 

uniți doar pentru a fi un chin unul pentru celălalt. Ei slujesc totuși 

unui scop important, în istoria omenirii: anume să fie un exemplu 

tuturor acelora care sunt încă necăsătoriți, avertizând împotriva 

păcatului și nebuniei de a forma această uniune plecând de la orice 

alt motiv decât acela al unui atașament reciproc și curat, și pentru 

a mustra pe toți cei care sunt căsătoriți, în vederea vegherii cu cea 

mai asiduă vigilență asupra dragostei lor reciproce, așa încât să nu 

permită niciunui lucru să stingă flacăra sfântă din ei. 

Întrucât căsătoria trebuie întemeiată pe baza dragostei, tre-

buie avută o mare grijă, mai ales în stadiile timpurii ale ei, ca nimic 

să nu se ridice să zdruncine sau să slăbească atașamentul nostru 

reciproc. Oricât am cunoaște înaintea căsătoriei despre obiceiurile 

și gusturile reciproce, această cunoaștere nu poate fi nici cuprin-

zătoare, nici precisă și nici atât de impresionantă precum aceea pe 

care o căpătăm prin a trăi împreună. Și este de o importanță capi-

tală ca, atunci când mici defecte sunt observate pentru prima dată, 

și când își fac loc greșeli și răutăți mărunte, să nu li se permită să 

producă o impresie nefavorabilă asupra minții. 

Dacă soțul și soția vor să își păstreze dragostea, trebuie ca ei să 

se asigure că studiază cu maximă acuratețe gusturile și plăcerile fie-

căruia, și să se abțină cu îndârjire de la orice știu că este contrar 

acestor gusturi, chiar și în cele mai mărunte lucruri. Dacă vor să 

păstreze dragostea, atunci ei trebuie să evite cu cea mai mare grijă 

toate acele deosebiri repetate frecvent și aspecte de curiozitate 

care fac distincția între lucrurile care îmi sunt plăcute MIE și cele 
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care îți sunt plăcute ȚIE, căci aceste deosebiri au provocat toate 

procesele, toate certurile și toate războaiele din lume… 

2. RESPECTUL RECIPROC ESTE O ÎNDATORIRE A VIEȚII 

DE FAMILIE.  

După cum vom vedea mai departe, chiar dacă de la soție se 

așteaptă o reverență specială, totuși respectul este așteptat și din 

partea bărbatului. După cum este dificil să îi respectăm pe cei care 

nu merită asta decât ca urmare a rangului lor superior sau a rela-

ției cu ei, este de o importanță imensă să ne purtăm unii cu alții în 

așa fel încât să arătăm și să impunem respect. Aprecierea morală 

este unul dintre lucrurile care susțin cel mai puternic și păzesc cel 

mai bine dragostea, iar o purtare de o ținută morală deosebită nu 

poate eșua să producă un astfel de efect. Ajungem să ne cunoaștem 

cu acuratețe unul pe celălalt în acest fel mai bine decât înaintea lu-

mii și chiar față de slujitorii și copiii noștri. Intimitatea unei astfel 

de relații lasă deschise motivațiile noastre și întreaga esență a ca-

racterului nostru, așa încât ajungem să ne cunoaștem mai bine 

unul pe celălalt decât ne cunoaștem pe noi înșine. De aceea, dacă 

vrem să fim respectați, trebuie să fim respectabili. Dragostea aco-

peră o mulțime de greșeli, este un lucru adevărat. Dar nu trebuie 

să acționăm prea mult în baza credulității și a orbirii dragostei. 

Există un punct dincolo de care nici măcar dragostea nu mai poate 

rămâne oarbă față de culoarea pătată a unei fapte greșite. Orice 

element al unui comportament cu adevărat păcătos, față de care 

nu putem greși să observăm caracterul lui nepotrivit, tinde să în-

depărteze prețuirea reciprocă și astfel să elimine acele lucruri care 
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păzesc dragostea noastră… În tot comportamentul stării conju-

gale, respectul reciproc trebuie să fie deosebit și neschimbător, 

chiar și în lucrurile mici. Nu trebuie să căutăm cu tot dinadinsul 

greșelile celuilalt, nu trebuie să le căutăm cu microscopul, n-ar tre-

bui să existe epitete care să exprime reproșuri, nici vorbe dure, lip-

site de politețe, și nici o indiferență rece. Trebuie să existe curtoa-

zie fără a fi ceremonioși, politețe fără formalism și atenție fără ro-

bie. Pe scurt, ar trebui să existe tandrețea dragostei, susținută de pre-

țuire și călăuzită de politețe. Apoi, trebuie să întreținem respectul 

nostru reciproc și înaintea altora… Este cu totul nepotrivit ca vre-

unul dintre soți să facă ceva, să spună vreo vorbă sau să arunce 

vreo privire care să aibă până și cea mai măruntă tendință de a de-

grada pe celălalt în ochii oamenilor. 

3. ATAȘAMENTUL RECIPROC FAȚĂ DE CELĂLALT ESTE 

O ÎNDATORIRE COMUNĂ A SOȚULUI ȘI SOȚIEI.  

Noi suntem uniți pentru a fi tovarăși de viață, pentru a trăi 

alături, a umbla alături și a vorbi împreună. Soțul are porunca de 

a locui cu soția sa cu înțelepciune (1 Petru 3:7). „Acest lucru”, 

spune Rev. Jay, „se referă la nimic altceva decât la locuirea împre-

ună, prin opoziție cu absența sau locuirea periodică. Este absurd 

ca două persoane care nu se gândesc să locuiască împreună să in-

tre în acest legământ și ca, cei care sunt deja căsătoriți, să nu caute 

prezența reciprocă. Fără îndoială, pot exista circumstanțe în care 

despărțirea ocazională să fie inevitabilă, dar fiecare om trebuie să 

se întoarcă cât de curând la partenerul său de viață, imediat ce sco-

pul absenței a fost împlinit. Fie ca el să călătorească întotdeauna 

însoțit de cuvintele lui Solomon: „Ca pasărea plecată din cuibul ei, 
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așa este omul plecat din locul său” (Proverbe 27:8). Ar putea un om 

să se achite de responsabilitățile pe care le are față de familia sa 

atâta vreme cât este departe de casă? Poate el să își disciplineze co-

piii? Poate să continue închinarea lui Dumnezeu în familia sa? Știu 

că este datoria soției să conducă devoțiunea familiei în absența so-

țului și că ea ar trebui să ducă această cruce, ba chiar ca pe un pri-

vilegiu. Totuși, puține soții sunt dornice să facă acest lucru și, de 

aceea, unul din sanctuarele lui Dumnezeu rămâne închis săptămâni 

și luni la rând. Îmi pare rău că trebuie să spun că există unii bărbați 

care par mai dispuși să caute prezența oricui dar nu compania so-

țiilor lor. Acest lucru este demonstrat prin felul în care ei se folo-

sesc de timpul lor liber. Și cât de puține din ceasurile acestea sunt 

dedicate soției! Serile sunt perioadele zilei cele mai potrivite pen-

tru a fi petrecute în familie. Iar soția are un drept deosebit ca aceste 

ore să îi fie dedicate. Ea este acum eliberată cel mai mult de nume-

roasele îndatoriri ale sale și găsește libertatea în acele clipe să se 

bucure de lectură și de conversație. Este trist atunci când un băr-

bat dorește să-și petreacă serile în afara casei. Acest lucru este rău 

și prevestește lucruri și mai rele.” 

Pentru a se asigura, pe cât este posibil, de prezența soțului 

în jurul focului propriu, soția ar trebui să fie cea care îngrijește de 

casă (Tit 2:5) și să facă tot ce îi este în putință pentru ca vatra casei 

să fie tot mai atrăgătoare, curată, veselă și drăgăstoasă. Ea ar tre-

bui să se străduiască să facă din căminul ei acea iarbă moale pe 

care inima lui să își găsească plăcerea să se relaxeze în strălucirea 

razelor bucuriei familiei… 
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Uniți, fie ca bărbatul și soția să se afle cât de mult timp îm-

preună. Trebuie să fie ceva greșit în viața acelei familii, atunci 

când ei au nevoie de baluri, plimbări, teatre, petreceri și jocuri de 

noroc pentru a-i elibera de stresul produs de munca zilei. Mulțu-

mesc lui Dumnezeu că sunt străin de acele gusturi care îl fac pe 

bărbați să umble după distracțiile în public, fugind de mângâierea 

vieții lor și de compania soțiilor lor, de învățătura și recreerea care 

se găsesc într-o bibliotecă bine echipată sau de plimbarea de seară 

de la țară, atunci când lucrul zilei s-a terminat. După judecata mea, 

plăcerile casei și ale companiei din familie, atunci când acestea 

sunt tot ceea ce ne-am putea dori, sunt cele care nu se epuizează 

niciodată și nu au nevoie să fie schimbate, ci trec doar de la o scenă 

la alta. Tânjesc și suspin în van, probabil, după acea perioadă când 

societatea va fi atât de elevată și curată, când dragostea de cunoș-

tință va fi atât de intensă și când obiceiurile vieții vor fi atât de 

simple; când religia și moralitatea vor fi atât de răspândite, încât 

casele oamenilor să fie locul plăcerilor lor; când fiecare bărbat își 

va găsi cea mai mare încântare de pe pământ în compania unei so-

ții iubitoare și inteligente și a unor copii bine educați și când nu se 

va simți niciodată nevoia de a ne găsi fericirea părăsind căminul 

pentru a merge în sălile de petreceri, la teatru și când petrecerea 

timpului acasă va fi mai prețioasă decât a pleca de la o masă bine 

întinsă pentru a se duce la o petrecere publică cu scopul de a satis-

face tânjirile unui apetit sănătos. Atunci nu va mai fi nevoie să do-

vedim că distracțiile publice sunt nepotrivite, căci nu va mai fi ne-

cesar ca vreun om să alerge după ele… 

4. IERTAREA RECIPROCĂ ESTE O ALTĂ RESPONSABILI-

TATE ÎN FAMILIE. 
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Această îndatorire este aplicabilă tuturor, și asta chiar și 

când trebuie iertat un străin sau un vrăjmaș. Cu atât mai clar 

atunci că iertarea nu poate fi refuzată celui mai apropiat prieten al 

nostru. Cu toții știm că dragostea  este „îndelung răbdătoare, este 

plină de bunătate: dragostea nu pizmuiește; dragostea nu se laudă, 

nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folo-

sul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nele-

giuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjdu-

iește totul, suferă totul” (1 Corinteni 13:4-7). Acest fel de dragoste 

este necesar și este loc de ea în orice circumstanță a vieții. Oriunde 

există păcat și imperfecțiune, acolo există loc pentru iertarea izvo-

râtă din dragoste. Nu există perfecțiune pe pământ. Este adevărat 

că cei îndrăgostiți își închipuie adesea că au găsit perfecțiunea. Dar 

cu cât devine mai matură judecata soților și a soțiilor, cu atât ei 

conștientizează mai mult că este nevoie să își corecteze această 

greșeală. Primele impresii de acest fel de regulă trec odată cu 

prima dragoste. Noi toți trebuie să intrăm în starea de oameni că-

sătoriți, amintindu-ne că urmează să ne alăturăm unei ființe păcă-

toase… Dragostea nu ne interzice, ci dimpotrivă, ne impune să ne 

corectăm greșelile reciproc. Dar acest lucru trebuie făcut cu toată 

blândețea înțelepciunii, alături de tandrețea dragostei, pentru ca, 

astfel, să nu creștem răul pe care altfel intenționam să îl îndepăr-

tăm, sau să îl înlocuim cu unul mai mare… 

5. AJUTORAREA RECIPROCĂ ESTE RESPONSABILITA-

TEA SOȚILOR ȘI A SOȚIILOR.  

Acest lucru se aplică tuturor aspectelor vieții… Soțul nu ar 

trebui să întreprindă nimic important fără a comunica acest lucru 
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soției care, la rândul ei, în loc să se ferească de responsabilitatea de 

a fi un sfătuitor și să îl abandoneze într-o luptă solitară cu dificul-

tățile și greutățile vieții, ar trebui să îl invite la o comunicare liberă 

a tuturor anxietăților lui. Dacă ea nu poate sfătui, totuși poate 

oferi mângâiere. Dacă nu poate să îi ușureze truda, măcar poate să 

îl ajute să o poarte. Dacă nu poate să ofere călăuzire în lucrurile me-

seriei lui, poate măcar să ofere simțămintele ei. Dacă nu poate des-

chide niciun izvor al înțelepciunii pământești, poate să aducă pro-

blema înaintea Tatălui, a Izvorului oricărei lumini. Datorită deli-

cateței soțiilor lor, mulți bărbați păstrează toate greutățile pentru 

ei, ceea ce doar îi pregătește să simtă lovitura mai grea, atunci când 

ea vine. 

Așa cum soția ar trebui să fie dornică să își ajute soțul în 

problemele slujbei lui, tot așa ea ar trebui să fie dornică să împartă 

cu el povara neliniștilor și a trudei sale din gospodărie. Unii merg 

prea departe și degradează total capul femeiesc al familiei, tra-

tând-o ca și cum onestitatea sau abilitatea ei n-ar fi demne de a că-

păta încrederea în ce privește gestionarea treburilor casei. Ei păs-

trează banii casei și îi dosesc ca și cum s-ar despărți de ei numai cu 

preț de sânge, mormăie la fiecare bănuț de care se despart și cer 

socoteală mai ceva decât ar cere din partea unui slujitor îndoielnic. 

Ei își asumă orice responsabilitate, se amestecă peste orice și se 

ocupă de orice. Acest lucru despoaie pe femeie de autoritatea ei, o 

îndepărtează din locul care i se cuvine, o insultă și o degradează 

înaintea copiilor și a slujitorilor. Pe de altă parte, unii merg la ex-

trema cealaltă, și nu o ajută cu nimic. Inima îmi este zdrobită când 

văd sclavia unor soții devotate, muncitoare, dar aspru folosite de 
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bărbații lor. După ce trudesc toată ziua, robotind neîncetat în mij-

locul unei familii tinere și numeroase, sunt nevoite să își petreacă 

ceasurile serii în singurătate, în timp ce soții lor, în loc să vină 

acasă bucurându-le inimile cu prezența lor și ușurându-le truda 

măcar cu o jumătate de ceas petrecut împreună, fie se duc la vreo 

tovărășie, fie merg să asculte o predică. După toate acestea, femeia 

acestea nefericită trebuie să se trezească și să vegheze pe tot par-

cursul nopții la căpătâiul unui bebeluș bolnav sau neobosit, în 

timp ce bărbatul pe care l-a acceptat ca partener al întristărilor ei 

doarme nestingherit pe partea lui, lipsit de dorința de a ceda un 

singur ceas din somnul lui, deși acest gest ar oferi un mărunt re-

paos pentru soția zdrobită de trudă. Până și creaturile fără rațiune 

îi fac de rușine pe astfel de bărbați, căci este bine-cunoscut faptul că 

masculii păsărilor fac și ei cu rândul, așezându-se pe cuibul cu ouă 

în perioada incubației, permițând astfel femelelor să își înnoiască 

puterile hrănindu-se și odihnindu-se, și fiind alături de ele cău-

tând cu sârguință hrană și hrănindu-și puii atunci când aceștia 

strigă. Niciun bărbat n-ar trebui să se gândească la căsătorie, dacă 

nu este pregătit să împartă cu soția sa, atât cât este posibil, povara 

treburilor gospodăriei. 

Soții trebuie să fie de ajutor reciproc și în ce privește religia 

personală. Acest lucru este o implicație clară a limbajului aposto-

lului: „Căci ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce 

știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta?” (1 Corinteni 7:16). 

Acolo unde ambii soți sunt neconvertiți sau când doar unul dintre 

ei este părtaș evlaviei adevărate, trebuie să se vadă cele mai nerăb-

dătoare, mai înțelepte și mai pline de dragoste eforturi spre mân-

tuirea lor. Cât de păgână trebuie să fie starea acelora care se bucură 
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împreună de mângâierile căsătoriei, dar călătoresc în această com-

panie către pierzarea veșnică. Cât de grav este ca ei să își fie reci-

proc mângâietori pe pământ, dar apoi chinuitori unul altuia în Iad. 

Cât de păgână trebuie să fie însoțirea în fericirile temporare, dar și 

tovărășia în chinuri, pe vecie! Acolo unde ambii soți sunt creștini 

adevărați, ar trebui să existe o preocupare reciprocă constantă 

spre binele spiritual, o îndemânare permanentă la veghere și o 

grijă cu privire la bunăstarea lor spirituală veșnică… Vorbim noi 

unul cu celălalt, așa cum ar trebui, asupra subiectelor înălțătoare 

legate de răscumpărarea făcută de Hristos și mântuirea veșnică? 

Ne vedem noi reciproc înclinațiile, dorințele, capcanele, necazu-

rile și decăderile în evlavie, așa încât să putem aplica remediile po-

trivite? Ne îndemnăm noi unul pe altul zilnic, așa încât să nu ne 

împietrim prin înșelăciunea păcatului? Practicăm noi fidelitatea 

fără a căuta greșeli cu lumânarea, și aducem laudă reciproc, fără 

să fim lingușitori? Ne invităm noi unul pe altul la folosirea celor 

mai ziditoare mijloace ale harului, și ne recomandăm reciproc fo-

losirea acelor cărți instructive și folositoare, pe care le-am desco-

perit benefice pentru noi înșine? Ne deschidem noi reciproc starea 

inimilor noastre cu privire la religia personală? Suntem noi sinceri 

în a împărtăși nelămuririle, bucuriile, temerile și întristările? Vai, 

vai! Cine nu s-ar rușina de neglijența noastră aceste aspecte parti-

culare! Totuși, o astfel de neglijență este criminală. Fugim de mânia 

viitoare, și totuși nu facem tot ceea ce putem ca să ne ajutăm unul 

pe celălalt să scăpăm! Alergăm cot la cot după cununa slavei, după 

cinste și nemurire, după viața veșnică, și totuși nu facem tot ce pu-

tem pentru a ne asigura și de succesul celuilalt! Este oare aceasta 

dragoste? Este aceasta expresia tandreței din dragostea conjugală? 
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Acest ajutor reciproc ar trebui să se extindă la toate obice-

iurile, rânduielile, disciplina și evlavia familiei. Soțul trebuie să fie 

profetul, preotul și împăratul familiei, aducând învățătură pentru 

mintea membrilor ei, conducând devoțiunea acestora și guver-

nând peste temperamentul lor. Dar în toate aceste aspecte impor-

tante, soția trebuie să fie de aceeași gândire cu soțul. În aceste as-

pecte, ei trebuie să fie împreună lucrători, niciodată abandonând 

lucrarea în mâinile unuia singur, cu atât mai puțin să se opună sau 

să tragă în jos lucrul celuilalt… Nu poate fi găsită pe pământ o ima-

gine mai plăcută decât aceea a unui cuplu evlavios, folosindu-se de 

influența reciprocă și de ceasurile petrecute împreună îndem-

nându-și reciproc inimile la fapte de bunătate și la bunăvoință re-

ligioasă. Nici măcar Adam și Eva, în Paradis, cu hainele lor nepă-

tate de inocență, implicați în îngrijirea trandafirilor din acea gră-

dină, nu au prezentat înaintea ochilor îngerilor o imagine mai fru-

moasă ca aceasta. 

6. COMPASIUNEA RECIPROCĂ ESTE NECESARĂ.  

Boala poate să producă compasiune, iar soțiile par să fie cre-

ate și înclinate prin natura lor la exersarea compasiunii. „O, fe-

meie! ... Un înger slujitor!” ... Chiar dacă am putea să ne descurcăm 

fără ea și să fim fericiți în perioade de sănătate, ce am fi noi fără 

prezența și slujirea ei tandră în vreme de boală? Putem face noi 

perna suferinței atât de moale cum o poate face o femeie, atunci 

când soțul ei își așterne capul pe ea, în boală? Nu. Nu putem să ad-

ministrăm medicamentul sau hrana așa cum ea o poate face. 

Există o blândețe în atingerea ei, o liniște în pașii ei, o îndemânare 



VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI  |  NR. 4  |  CĂSĂTORIA 

= 35 = 

în felul în care ea aranjează lucrurile și o compasiune pentru privi-

rile care coboară din ochii ei strălucitori, care ne lipsesc nouă, băr-

baților… 

Dar această compasiune nu este limitată exclusiv la soție, ci 

ea este în mod egal responsabilitatea soțului. Este adevărat, el nu 

poate face același slujiri pentru ea. Dar el poate face multe lucruri 

și, tot ceea ce este în măsură să facă, trebuie să facă… Soților, vă 

chem să folosiți toată îndemânarea și tandrețea dragostei, în locul 

soțiilor voastre, dacă ele sunt slabe și bolnave. Vegheați la căpătâ-

iul lor, vorbiți cu ele, rugați-vă cu ele, și treziți-vă odată cu ele. În 

toate suferințele lor, fiți și voi părtași cu ele. Nu ascultați niciodată 

nepăsători la plângerile lor.  

Vă implor, în numele a tot ceea ce este sacru în dragostea 

dintre soți, nu încercați să sugerați imaginației lor, sensibilă în as-

tfel de perioade, prin neglijența voastră rece, prin expresiile voas-

tre iritate sau prin privirile voastre nemulțumite, că boala care a 

distrus sănătatea lor a făcut același lucru dragostei voastre.  

O, scutiți inimile lor de durerile agonizante ale presupune-

rii că trăiesc doar pentru a fi o povară pentru inimile voastre dez-

amăgite. Cruzimea acelui bărbat cere un termen pentru a fi des-

crisă, și nu știu niciunul suficient de convingător, care să descrie 

pe acela care refuză compasiunea față de o soție în suferință... Un 

astfel de bărbat face lucrarea unui ucigaș, dar fără a fi pedepsit și, 

în anumite cazuri, fără a i se reproșa ceva, dar nu fără ca acesta să-

și capete în final remușcările. 
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Dar compasiunea ar trebui să fie exersată deopotrivă de soț 

și de soție, nu doar în ce privește bolile lor, ci și toate suferințele 

lor, fie că sunt personale, fie că sunt suferințele rudelor lor.  

Ei trebuie să împărtășească toate întristările lor; ca două 

corzi care cântă la unison, coarda durerii n-ar trebui să fie lovită în 

inima unuia, fără a cauza o vibrație corespunzătoare în inima ce-

luilalt. Sau ca suprafața lacului care răspunde cerului, așa încât ar 

trebui să fie imposibil ca strălucirea și calmul să se găsească într-

unul, când celălalt este agitat și înnorat. Inima ar trebui să răs-

pundă inimii și fața feței. 

Fragment din A Help to Domestic Happiness, republicată de 

Soli Deo Gloria. 

_______________________ 

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

gregaționist, autorul cărților Female Piety, A Help to Domestic Hap-

piness, An Earnest Ministry și a multor altora. S-a născut la 

Blandford, Dorsetshire, Anglia. 
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DRAGOSTEA SOȚULUI             
PENTRU SOȚIA LUI 

 

Richard Steele (1629-1692) 

 

„Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine” (Efeseni 

5:33a). 

 

Marea îndatorire a fiecărui bărbat este să își iubească soția. 

Aceasta este temelia tuturor celorlalte responsabilități ale lui.  

Ea trebuie infuzată în toate celelalte responsabilități, căci este 

exemplul suprem pentru acestea… 
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I. NATURA ȘI TRĂSĂTURILE ACESTEI IUBIRI 

Ea este conjugală, adevărată, autentică, așa cum este potrivit 

acestei relații. Nu este asemănătoare tandreței adresate copiilor, 

dar nici nu este o poftă brutală, specifică animalelor, ci o dragoste 

corectă și adevărată. 

1. Temelia dragostei. Rânduiala lui Dumnezeu a făcut-o pe so-

ție un singur trup cu mine, iar legea naturii mă obligă să îmi iubesc 

propriul trup. De aceea, chiar dacă frumusețea ei exterioară s-ar 

trece, chiar dacă lucrurile ei pământești ar fi cheltuite, chiar dacă 

slăbiciunile ei ar fi mari și ea ar fi de puțin folos, totuși este parte 

din mine. Iată că Dumnezeu cel înțelept a rânduit așa. Deci, rându-

iala lui Dumnezeu este singura temelie sigură și perpetuă. 

2. Dragostea trebuie manifestată corect în tot ceea ce pri-

vește această relație. Ea se manifestă cu privire la întreaga per-

soană, atât suflet cât și trup. Orice bărbat trebuie să își aleagă o so-

ție, ale cărei trăsături exterioare și al cărei suflet să le aprecieze și 

să le iubească mult… Adevărata dragoste conjugală față de soție se 

manifestă și către sufletul ei, văzând în mintea și dorințele ei lu-

cruri plăcute, studiind felul cum sufletul ei ar putea fi lustruit tot 

mai mult prin înțelepciune și evlavie, și străduindu-ne să facem ca 

sufletul ei să prospere la fel ca și trupul ei. 

3. Profunzimea dragostei. Dragostea trebuie să fie supremă, 

mai mare decât dragostea manifestată față de părinți: „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 2:24). Bărbatul trebuie să își 
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onoreze părinții, dar el trebuie să-și iubească soția ca pe sine și tre-

buie — cu toată prudența — să îi dea întâietate în respectul cuve-

nit, oridecâteori aceste două arii intră în competiție… El trebuie să 

o prefere în dragostea lui chiar și înaintea copiilor, și să îi iubească 

de dragul ei, nu pe ea de dragul lor, și asta înaintea tuturor celor-

lalte persoane din lume. Pe scurt, el trebuie să o iubească atât de 

mult încât să își găsească încântarea în compania ei mai mult de-

cât în prezența tuturor celorlalți oameni: „fii îndrăgostit necurmat 

de dragostea ei” (Proverbe 5:19). 

4. Durata dragostei față de soție. Iată, versetul spune: „fii în-

drăgostit necurmat de dragostea ei” (Proverbe 5:19) și ne în-

deamnă să nu fim blânzi înaintea altora și reci în privat, și asta în-

totdeauna — nu pentru o săptămână, nu pentru câteva luni sau 

pentru primul an, ci întreaga viață. Da, pe măsură ce el experimen-

tează dulceața și calitățile ei, dragostea lui trebuie să crească zil-

nic… Dacă ai avut parte de frumusețe în tinerețea ei, de ce nu te-ai 

bucura de ea și când slăbiciunile și ridurile și-au făcut apariția, 

dându-i mai mult respect pentru fidelitatea ei, testată în timp? Și 

chiar dacă nu mai există aceeași atractivitate în trup, totuși, există 

mai multă frumusețe în minte, mai multă înțelepciune, smerenie 

și temere de Domnul, așa încât iată, există în ea suficiente argu-

mente, sau suficiente dovezi în Biblie, care să te încurajeze să con-

tinui în dragostea conjugală. 

II. DRAGOSTEA SOȚULUI PENTRU SOȚIA LUI, MANIFES-

TATĂ ÎN MODELUL DIN SCRIPTURĂ 

1. Soțul trebuie să-și iubească soția așa cum Hristos, Mântu-

itorul, Își iubește Biserica: „Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a 
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iubit și Hristos Biserica” (Efeseni 5:25). De asemenea, el trebuie să 

o „hrănească, să o îngrijească cu drag, ca și Hristos Biserica” (Efe-

seni 5:29). Aceste texte ne îndreaptă către calitatea dragostei noas-

tre, chiar dacă nu putem să ajungem la înălțimea dragostei lui 

Hristos. Totuși, dragostea Lui ne este prezentată aici în mai multe 

trăsături, după cum urmează: 

(1) Din inimă, fără prefăcătorie. „Cum a iubit și Hristos Bise-

rica și S-a dat pe Sine pentru ea” (Efeseni 5:25). Dragostea Lui era 

reală, căci El a murit pentru ea. Soțul trebuie să manifeste dragos-

tea lui după acest model. Nu să-și iubească soția doar cu vorba și 

cu limba, ci fapta și cu adevărul, pentru ca, dacă inima lui ar fi des-

chisă, să se poate vedea că numele ei este scris acolo… 

(2) Fără așteptarea vreunei răsplăți. El s-a dat pe Sine ca să Își 

curețe Biserica (v. 26), ceea ce implică faptul că ea era într-o situa-

ție grea atunci când El și-a început lucrarea. Ea nu avea vreo fru-

musețe. Nu. Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi (1 Ioan 4:29). 

Soțul trebuie să preceadă și, prin dragostea lui, să atragă dragostea 

soției sale, căci dragostea este piatra care ascute dragostea. Dacă ea 

pare să fie slabă, prin constituția ei, în înțelepciune, în putere, cu-

raj, sau dacă se dovedește mai puțin iubitoare și neglijentă în înda-

toririle ei — totuși, el o va iubi, căci dragostea nu caută folosul pro-

priu (1 Corinteni 13:5). Dragostea adevărată caută să facă tot mai 

mult bine obiectului iubit, în loc să se folosească de persoana iubită. 

A iubi soția doar trăgând nădejde la niște avantaje de pe urma ei 

este un lucru nevrednic de inima unui soț și nu poate copia în ni-

ciun fel exemplul lui Hristos. 
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(3) Cu sfințenie, fără necurăție. „Cum a iubit și Hristos Biserica 

și S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfințească, după ce a curățit-o 

prin botezul cu apă prin Cuvânt” (Efeseni 5:25-26)... Soțul nu 

poate fi o copie mai bună a lui Hristos, iar aici este învățat să se 

străduiască așa încât, indiferent de costul și efortul implicat, să ca-

ute creșterea sfințirii și a mântuirii în soția lui. 

(4) Mare, fără comparație. „Nu este mai mare dragoste decât 

să-și dea cineva viața pentru prietenii săi” (Ioan 15:13), și așa a fă-

cut și Mântuitorul nostru. El s-a dat pe Sine pentru Biserica Lui 

(Efeseni 5:25)… Soțul trebuie să își imite astfel Domnul și Stăpâ-

nul prin cultivarea unui respect deosebit, superlativ, pentru soția 

lui, întrucât ea este mădular al trupului său, os din oasele lui și 

carne din carnea lui... 

(5) Activă și roditoare. Hristos Își îngrijește „cu drag” Biserica 

(Efeseni 5:29). Sărmana Lui Biserică este totdeauna în lipsuri, așa 

că El o hrănește. Ea este în necazuri, iar El o protejează. Este întot-

deauna gata să se prăbușească, dar El se ridică pentru a o salva ia-

răși. Așa trebuie să fie dragostea soțului. El nu trebuie să scutească 

niciun efort, niciun cost, pentru a face bine soției lui… Așa trebuie 

să își iubească soțul soția, după cum Hristos Și-a iubit biserica. 

2. Soțul trebuie să își iubească soția ca pe sine. Așa spune și 

textul nostru. Apostolul afirmă: „Tot așa trebuie să-și iubească și 

bărbații nevestele, ca pe trupurile lor” (Efeseni 5:28) și, dacă am 

considera că nu este suficient, el continuă spunând, „Cine își iu-

bește nevasta, se iubește pe sine însuși” (Efeseni 5:28b). Acela care 

nu știe cu ce fel de dragoste Și-a iubit Hristos Biserica, nu știe în ce 

fel să se iubească pe sine. Dragostea lui Hristos este: 
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(1) Tandră. Nimeni nu poate să trateze durerile și rănile omu-

lui atât de tandru ca propria persoană: „nimeni nu și-a urât vreo-

dată trupul” (Efeseni 5:29), nu, ci îl hrănește și îl îngrijește. Așa tre-

buie să fie dragostea soțului pentru soția lui, însoțită de cea mai 

mare tandrețe. Soțiile sunt ca niște pahare de cristal care se sparg 

repede, dacă nu sunt mânuite cu tandrețe… 

(2) Bucuroasă. Niciun om nu este atât de dispus să ajute pe ci-

neva mai mult decât pe propria persoană. Cei mai buni prieteni pot 

uneori să își înșele așteptările și în final să fie dezamăgiți, dar orice 

om se ajută pe sine. Nicio treabă nu pare atât de periculoasă sau 

dificilă atunci când omul se aventurează să o împlinească pentru 

sine. Așa trebuie să fie gata soțul să își ajute și să își mângâie soția 

cu bucurie. Dacă vreun nor își face loc între ei, dragostea soțului 

trebuie să îl dizolve rapid, căci niciun om nu poartă mânie pe sine 

vreme îndelungată… El trebuie să-și aibă urechea deschisă, mâna 

și inima gata să își mângâie, să își ajute și să își încurajeze soția, la 

fel de bine pe cât este gata să se ajute pe sine. 

III. EFECTELE DRAGOSTEI SOȚULUI PENTRU SOȚIA LUI 

Iată care sunt acestea. 

1. În cuvânt: 

(1) Prin învățarea sârguincioasă a soției lui, în lucrurile în care 

ea este în necunoștință. „Purtați-vă și voi, la rândul vostru, cu înțe-

lepciune cu nevestele voastre” (1 Petru 3:7), iar ea va învăța, așa 

încât să nu „vorbească în Biserică” (1 Corinteni 14:35)... În această 



VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI  |  NR. 4  |  CĂSĂTORIA 

= 43 = 

privință, soțul are o oportunitate excelentă, și vai de el, dacă îi lip-

sește voința sau îndemânarea!… Iată, acest lucru este sigur: dacă 

el poate face bine sufletului ei, atunci transmite, implicit, o obliga-

ție veșnică asupra ei să îl iubească și să îl cinstească. Dacă el își ne-

glijează această îndatorire, ea ar putea ajunge chiar să îl blesteme 

pe vecie în Iad! 

(2) Soțul își demonstrează dragostea prin mustrarea tandră a 

soției lui, atunci când ea greșește. Fără îndoială, el trebuie să treacă 

cu vederea multe infirmități, căci dragostea „acoperă o mulțime 

de păcate” (1 Petru 4:8). După cum cel care folosește întotdeauna 

sabia va ajunge în final să și-o tocească, tot așa și cel care mustră 

continuu va ajunge să capete puțină atenție pentru mustrările pe 

care le tot face. Totuși, el nu poate demonstra că o iubește dacă, 

atunci când nevoia o cere, nu o mustră. Totuși, trebuie să facă 

aceasta cu toată înțelepciunea și blândețea imaginabilă, nu înaintea 

străinilor și rareori înaintea familiei. Nu pentru slăbiciunile natu-

rale și rareori pentru greșelile neintenționate. Atunci când o mus-

tră, trebuie să facă acest lucru pregătind mustrarea prin a o în-

demna către lucrurile bune. Atunci când vine mustrarea, ea întot-

deauna trebuie să fie întemeiată. El trebuie să se asigure că pune 

untdelemnul blândeții alături de mirul mustrării. Dacă îi pune 

înainte un parfum prea fierbinte, lucrarea mustrării este împiedi-

cată și rezultatul este mai rău, corecția pierzându-se. Mai devreme 

sau mai târziu, dacă el nu se comportă ca o brută, ea va fi mulțu-

mitoare și își va corecta greșelile. 

(3) Dragostea soțului se va demonstra prin încurajarea soției 

sale, atunci când ea face lucruri bune. „Bărbatul ei se scoală, și-i 
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aduce laude zicând” (Proverbe 31:28). Cel care este discret și cre-

dincios în aceasta va descoperi probabil cea mai ușoară cale de a-i 

face bine soției sale… 

2. În faptă: 

(1) Furnizându-i tot ce este necesar și potrivit pentru ea, după 

posibilitățile lui. Asta nu înseamnă că ea ar avea dreptul să fie pro-

tejată în lenevie sau, ca un trântor, să trăiască pe spinarea hărni-

ciei soțului ei, fără a-și adăuga mâna de ajutor. Dar principala res-

ponsabilitate în acest sens trebuie să fie a soțului ei… Întrucât el 

are principala obligație și cele mai mari avantaje, el trebuie să își 

asume responsabilitatea de a furniza toate mijloacele potrivite 

pentru susținerea ei. Aceasta nu trebuie să se limiteze la întreține-

rea casei câtă vreme el trăiește, ci el trebuie să se îngrijească să-i 

asigure cele necesare, atât cât este capabil, care să o ajute și după 

plecarea lui. Așa a făcut și Isus Hristos pentru Biserica Sa. 

(2) Manifestând dragoste în tandrețea soțului față de soție. 

Această îndatorire este în mod particular atribuită lui, întrucât 

este capul soției: „bărbatul este capul femeii” (1 Corinteni 11:3). De 

aceea, soțul este chemat să își protejeze soția de pericole și să se 

alăture ei în greutăți… Astfel, el trebuie să îi protejeze sufletul de 

ispite, trupul de răni, numele de ocară și persoana de batjocură, 

din partea copiilor, a slujitorilor sau a altora. Pe scurt, felul în care 

el o tratează trebuie să fie plin de tandrețe și alimentat de dragoste 

și îndurare. 
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(3) Oferindu-se, prin viața sa, un exemplu bun de urmat pentru 

soție, anume în evlavie, seriozitate, dragoste, înțelepciune și bună-

tate, fiind astfel o lectură constantă și eficientă pe care ea să o 

poată citi… Dacă el este sfânt, liniștit și harnic, ea nu poate fi, din 

cauza rușinii, rea, leneșă sau certăreață. Comportamentul lui îl va 

dirija pe al ei. Rugăciunile lui o vor învăța să se roage. Dreptatea 

manifestată de el, stăpânirea de sine și dragostea vor fi pentru ea 

o lege, o regulă și un motiv care să o facă dreaptă, sobră și iubi-

toare. Dacă el este un ateu, un fariseu sau un filozof, aceste lucruri 

o vor distruge. El trebuie să meargă înaintea ei și, în mod obișnuit, 

ea îl va urma fie în Rai, fie în Iad. 

(4) În folosirea cu blândețe a autorității sale. Iată în ce constă 

dragostea unui soț în folosirea autorității sale: (i) păzită cu înțelep-

ciune și (ii) folosită cu blândețe. (i) El trebuie să-și păzească auto-

ritatea comportându-se într-o manieră evlavioasă, serioasă și băr-

bătească… Dacă comportamentul lui este unul însoțit cu ușurință 

de autoritatea sa, ea va fi gata să îl însoțească. Dacă el va fi slab și 

efeminat, ea îl va pierde... Dar apoi, dragostea lui strălucește (ii) 

atunci când își folosește aceeași autoritate cu toată blândețea… El 

nu trebuie să o stăpânească precum un rege își stăpânește supușii, 

ci trebuie să se comporte așa cum capul se comportă cu trupul. Ea 

nu a fost creată din capul lui Adam, nici din piciorul lui, ci din 

coasta lui, adică din apropierea inimii. De aceea, comportamentul 

lui trebuie să fie prietenos, limbajul trebuie să fie suav, purtarea 

serioasă, poruncile pline de respect și rare, iar mustrările blânde… 

El nu trebuie să-și imagineze vreodată că o insolență dură sau o 

acreală perpetuă ar fi modalitatea de a-și păzi sau folosi autorita-

tea în mod legitim… Dacă nu îți poți convinge soția prin blândețea 
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înțelepciunii, tu ești un ratat în această lume, iar ea în lumea vii-

toare. 

Fragment din „What Are the Duties of Husbands and Wives 

Towards Each Other?”, în Puritan Sermons 1659-1689, Being the 

Morning Exercises at Cripplegate, Vol. 1, retipărit de Richard Ro-

berts Publishers. Disponibil în limba engleză la Chapel Library. 

_______________ 

Richard Steele (1629-1692): autor și predicator Puritan, con-

siderat „un bun teolog, un student dificil și un predicator exce-

lent”. Autor al mai multor cărți, printre care și cea intitulată The 

Character of the Upright Man. S-a născut la Bartholmley, Cheshire, 

Anglia. 
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RESPECTUL SOȚIEI                 
PENTRU SOȚUL EI 

 

Richard Steele (1629-1692) 

 

„Soția să-și respecte soțul” (Efeseni 5:33, NTR). 

 

Marea îndatorire a oricărei soții este aceea de a arăta respect 

față de soțul ei. Ea are multe alte îndatoriri, după cum poate că ai 

auzit, la care amândoi sunt părtași, dar aceasta este subliniată în 

mod deosebit ca datoria ei. Aceasta este trăsătura ei specifică, în 

calitate de soție. Chiar dacă nu ar avea vreodată prea multă înțe-

lepciune, n-ar ști prea multă carte, n-ar avea prea mult har, dacă 

nu își respectă soțul, nu poate fi o soție bună. 
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Iată cum a fost creată ea: a fost făcută după bărbat, ceea ce în-

seamnă că el a căpătat o anumită prioritate prin creație. „Căci întâi 

a fost întocmit Adam, și apoi Eva” (1 Timotei 2:13). Ea a fost creată 

din bărbat, și a fost precum praful care a fost măcinat din stâncă. 

„În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat” 

(1 Corinteni 11:8). Ea a fost făcută pentru bărbat: „nu bărbatul a 

fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat” (1 Corinteni 

11:9). Așadar, nu bărbatul a stabilit această ordine, ci însuși Dum-

nezeu. Privind apoi la căderea omului în păcat, Îl auzim iarăși pe 

Dumnezeu spunând că: „dorințele tale se vor ține după bărbatul 

tău, iar el va stăpâni peste tine” (Geneza 3:16). Chiar dacă Hristos 

a venit în lume printr-o femeie, vedem în Noul Testament că acest 

lucru nu schimbă această lege inviolabilă: „nevestelor, fiți supuse 

bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul” (Coloseni 3:18). „Tot 

astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, 

dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin 

purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai: cu-

rat și în temere” (1 Petru 3:1, 2). „Astfel se împodobeau odinioară 

sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu, și erau supuse băr-

baților lor” (1 Petru 3:5). Tot așa este și în textul inițial. Chiar dacă 

soția nu va fi vreodată atât de deosebită și atât de bună, și chiar 

dacă soțul ei nu va fi vreodată atât de rău sau cicălitor, totuși este 

datoria ei indispensabilă să își respecte soțul. Nu este niciun lucru 

plăcut, nici din punct de vedere al naturii, și nici din perspectiva 

decenței să vezi vreodată capul sub coastă. Iar atunci când soția 

este hotărâtă să se supună acestei îndatoriri, ea va găsi încântare 

și cu ușurință se va achita de responsabilitățile ei. Un Dumnezeu 

înțelept a rânduit ca lucrurile să stea așa și, de aceea, așa este cel 

mai bine. 
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I. NATURA ACESTUI RESPECT 

Este un respect autentic, călduros și familial, așa cum este po-

trivit unei femei bune. Acest respect este caracterizat de următoa-

rele: 

1. Soția trebuie să își onoreze și să își cinstească soțul: „toate 

femeile vor da cinste bărbaților lor, de la mare până la mic” (Estera 

1:20). În acest sens, ea trebuie să se gândească la toate lucrurile 

bune ale persoanei lui, fie că este vorba despre lucruri pământești, 

fie despre lucruri ale sufletului. Trebuie să le prețuiască potrivit și 

să nu se gândească că orice trăsătură a soțului ei este ceva neîn-

semnat... Și dacă soțul ar fi puțin talentat, totuși ea trebuie să pre-

țuiască statura lui, observând că Duhul Sfânt l-a făcut tocmai în 

acest sens „chipul și slava lui Dumnezeu” (1 Corinteni 11:7).  

Oricum ar fi văzut sau considerat de propria persoană sau de 

către alții, soția lui trebuie să îl vadă fără egal. Așa cum l-ai prețuit 

atunci când l-ai ales, tot așa trebuie să continui să îl prețuiești… 

Soția trebuie să ia în considerare faptul că cinstea și respectul în 

familia ei și printre vecini nu trebuie să se compare cu respectul 

față de soțul ei, pentru că, cinstindu-și soțul, se onorează pe sine. 

2. Acest respect este mânat de dragoste. Chiar dacă acest lu-

cru este cerut în mod deosebit din partea soțului, dragostea este și 

responsabilitatea soției: „femeile mai tinere să-și iubească bărbați 

și copiii” (Tit 2:4).  

Așa și-au părăsit Rebeca și Rahela părinții, prietenii și țara, 

mânate de dragostea lor față de soții lor… Și, nu încape îndoială, 
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nu există modalități mai bune de a crește dragostea soțului decât 

prin respectul soției, iar acest singur ingredient va face relația 

ușoară și duioasă. 

3. Temerea3 este cel de-al treilea ingredient care ilustrează 

respectul pe care soția îl datorează soțului ei… Și așa se și cere în 

Biblie: „felul vostru de trai: curat și în temere” (1 Petru 3:2). Nu 

există unul fără celălalt, și niciunul nu este suficient în lipsa celu-

ilalt. Iar aceasta nu este altceva decât o sârguință atentă de a fi plă-

cută lui și de a avea grijă să nu îl jignească… 

II. MODELUL RESPECTULUI SOȚIEI FAȚĂ DE SOȚUL EI 

Aici aș vrea să subliniez următoarele două lucruri: 

1. Soția trebuie să își respecte soțul, așa cum Biserica Îl res-

pectă pe Isus Hristos. Așa spune și versetul 22: „nevestelor, fiți 

supuse bărbaților voștri ca Domnului”, ca și versetul 24: „după 

cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie su-

puse bărbaților lor în toate lucrurile” (Efeseni 5:22, 24). Și avem 

exemple nenumărate, în special exemple de soții înțelepte și bune. 

Dar aici avem exemplul tuturor acelor oameni evlavioși și înțe-

lepți din lume, care o îndeamnă pe soție să își respecte soțul. Apos-

tolul pare să spună că datoria soției de a se supune soțului este la 

fel de importantă precum este datoria Bisericii de a se supune lui 

Hristos… Sunt două lucruri care subliniază și afirmă respectul și 

onoarea pe care Biserica o poartă lui Hristos: 

                                                   
3 temere – o sârguință și grijă atentă, nu o frică înrobitoare. 



VESTITORUL EVANGHELIEI HARULUI  |  NR. 4  |  CĂSĂTORIA 

= 51 = 

(1) Aria supunerii ei, adică în totul… Ea nu se spune Lui doar 

atâta cât o interesează sau cât poftește, ci când și cât cere El… Așa 

spune și apostolul: „nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate 

lucrurile” (Efeseni 5:24), adică în toate lucrurile care nu sunt inter-

zise printr-o autoritate mai înaltă, precum Legea lui Dumnezeu. Fără 

îndoială, dacă vreun lucru pare nepotrivit, soția poate să aducă ar-

gumente cu blândețe și să arate dezavantajele acelui lucru. Dar 

dacă ea nu poate să-și convingă și să-și mulțumească soțul, ea tre-

buie să își supună mintea și voința față de decizia lui, cu excepția 

situațiilor când asta ar implica un păcat. 

(2) Modalitatea de supunere a soției vorbește despre respectul 

ei. Astfel, supunerea ei trebuie să fie din toată inima, cu bucurie și 

fără condiții. Așa se supune Biserica voinței Mirelui ei, supunere 

care a devenit un model proverbial: „cu bucurie, ca Domnului, iar 

nu oamenilor” (Efeseni 6:7), implicând prin aceasta că supunerea 

și slujirea pe care noi o facem înaintea Domnului este făcută cu bu-

curie. Așa trebuie să fie și supunerea soției, fără condiții și cu bu-

curie. Supunerea ei trebuie să arate că există o singură voință în 

două piepturi… De aceea, un duh de contradicție și nemulțumire 

este foarte nepotrivit unei soții evlavioase și lasă întotdeauna du-

rere în inima lui și vinovăție în a ei. În mod obișnuit, acesta este un 

semn al unei mândrii nedată morții și al unei amăgiri de sine aro-

gante, și aduce cu ea blestemul certurilor asupra familiei… Dacă 

stăpânirea soțului este prea grea, este mai bine să îl lași să dea so-

coteală pentru severitatea lui decât să te faci vinovată de nemul-

țumire. 
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2. Soția trebuie să își respecte soțul așa cum mădularele res-

pectă Capul. Așa spune și textul nostru: „căci bărbatul este capul 

nevestei” (Efeseni 5:23). El este capul spre mângâierea și folosul ei, 

ceea ce reprezintă privilegiul ei. El este un cap spre autoritate și 

rânduire, iar acesta este privilegiul. Cum s-ar putea aștepta ea să 

beneficieze de capul ei, dacă nu îl onorează? Cinstea care nu este 

acordată bărbatului este întotdeauna enumerată printre păcatele 

împotriva naturii (1 Corinteni 11:4)… Ea nu trebuie să se împotri-

vească scopurilor capului ei. Este întotdeauna ceva dezgustător să 

vezi capul mergând într-o direcție și coasta în alta. Ea trebuie să 

urmeze deîndată călăuzirea și sfaturile capului ei, căci nu mem-

brele spun capului încotro să meargă. Ele îl susțin, dar nu îi dic-

tează direcția... Ține de înțelepciunea și responsabilitatea soției să 

se supună soțului ei în calitate de cap, cu excepția cazurilor când el 

este bolnav mintal. 

III. TRĂSĂTURILE RESPECTULUI SOȚIEI FAȚĂ DE SOȚUL 

EI 

1. În cuvânt: „Căci din prisosul inimii vorbește gura” (Matei 

12:34). Acolo unde există temere și respect interior, în inimă, în 

lucrurile cerute de Dumnezeu, acestea se vor vedea prin cuvinte. 

Aceeași lege care stăpânește peste inimă va stăpâni și limba. „Ea 

deschide gura cu înțelepciune, și învățături plăcute îi sunt pe 

limbă” (Proverbe31:26). Și nu încape îndoială că proverbul este 

adevărat: „Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată 

zdrobește sufletul” (Proverbe 15:4). 

Dar acest respect al soției este demonstrat astfel: 
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(1) Prin cuvintele folosite de ea despre soțul ei, cuvinte care tre-

buie să arate întotdeauna respect și cinste. Iată cum o prezintă 

apostolul pe Sara: „ca Sara, care asculta pe Avraam, și-l numea 

domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă te-

meți de ceva” (1 Petru 3:6). Așa cum vedem din Geneza 18:12, 

acesta a fost limbajul inimii ei. Nici o soție nu este prea bună sau 

prea măreață în a imita exemplul Sarei, vorbind în cuvinte respec-

toase și expresii onorabile despre soțul ei… Toată ocara și dezonoa-

rea pe care o aduc asupra soților lor se întoarce negreșit spre ruși-

nea lor, căci cinstea și respectul ori rămân în picioare, ori sunt dis-

truse împreună. 

(2) Cuvintele soției adresate soțului ei trebuie să fie pline de res-

pect. Ea trebuie să se păzească de (i) exces în mulțimea cuvintelor, 

neîntrerupându-și constant soțul în timp ce el vorbește, și nefolosind 

zece cuvinte în răspunsul ei contra unui singur cuvânt. Tăcerea laudă 

mai degrabă înțelepciunea unei femei decât vorbirea, iar cea care 

este înțeleaptă își folosește cuvintele cu multă măsură. Cea care nu 

își păzește limba, chiar dacă poate părea religioasă, are o credință 

zadarnică. De asemenea, soția trebuie să se păzească de (ii) greșeli 

în privința calității vorbirii ei, anume să se păzească de vorbirea lip-

sită de blândețe și respect. Soția trebuie să caute să capete un „duh 

blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu” (1 

Petru 3:4). Odată ce inima este îmblânzită prin harul lui Dumne-

zeu, și cuvintele ei vor demonstra influența acestuia, și doar 

atunci... Nu a spus Dumnezeu că „o limbă dulce poate zdrobi oase” 

(Proverbe 25:15)? Iată, este mai mult decât poate face o limbă 

iute... La momentul judecății, după moarte, va aduce o mângâiere 

de nedescris când oamenii vor reflecta la biruința pe care răbdarea 
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femeilor înțelepte au avut-o și cât de adesea purtarea lor tăcută și 

răspunsurile lor blânde au păstrat pacea… Un lucru este sigur: 

dacă blândețea și respectul nu vor păstra pacea, mânia și patima 

niciodată nu vor putea face acest lucru… 

2. Respectul soțiilor față de soții lor trebuie să se arate și în 

fapte. Și aceasta prin ascultare față de călăuzirea și înfrânările date 

de aceștia… Soția este legată prin conștiință să asculte de soțul ei 

în orice lucru care nu este contrar voii lui Dumnezeu. Fără îndo-

ială, dacă el îi poruncește să facă vreun lucru care ar fi, prin po-

runca lui Dumnezeu, păcătos — dacă el ar îndemna-o să spună o 

minciună, să aducă mărturie mincinoasă sau alte lucruri asemă-

nătoare — ea trebuie cu hotărâre și modestie să refuze acest lucru. 

Dacă el îi interzice să facă orice lucru care, prin porunca lui Dum-

nezeu, este o responsabilitate indispensabilă atribuită ei — dacă el 

i-ar interzice să se roage, să citească Scriptura, să sfințească Ziua 

Domnului sau alte lucruri asemănătoare — atunci ea trebuie „să as-

culte mai mult de Dumnezeu decât de oameni” (Faptele Apostolilor 

5:29). Dar în toate celelalte situații, chiar dacă ea ar putea să în-

cerce să îl convingă, cu respect, totuși, dacă el insistă, ascultarea ei 

va fi cel mai bun sacrificiu și conformarea ei mijlocul prin care ju-

gul îi va fi mai ușor… 

Casa este locul ei potrivit, pentru că ea este frumusețea căminu-

lui. Acolo este locul ei de muncă, acolo este locul în care se găsește 

în siguranță… Când soarele și luna dispar, cerul este întunecat. 

Tot așa, când soțul și soția sunt plecați, multe neorânduieli își fac 

loc în cămin, iar noi știm cine este persoana al cărei caracter este 
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descris astfel: „Era bună de gură și fără astâmpăr; picioarele nu-i 

puteau sta acasă” (Proverbe 7:11). 

De asemenea, locul pe care soțul îl consideră cel mai potrivit pen-

tru a locui împreună, acolo soția trebuie să își dea cu bucurie consim-

țământul să locuiască alături de el, chiar dacă acel loc poate fi, în ce 

privește prietenii ei sau ai lui, mai lipsit de confort pentru ea. Astfel, 

Acela care le poruncește să își iubească soții (Tit 2:4), în următorul 

verset le îndeamnă să fie: „cumpătate, cu viața curată, să-și vadă 

de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să 

nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu” (Tit 2:5), căci dacă 

până și femeile bune pot fi reduse la tăcere, faptele bune niciodată 

nu vor putea fi amuțite… Puțini soți sunt atât de răi încât discreția 

și respectul unei soții evlavioase să nu fie capabile să îi reformeze. 

Și puține soții sunt atât de rele, încât înțelepciunea și dragostea 

unui soț evlavios să nu le facă mai bune. 

Fragment din „What Are the Duties of Husbands and Wives 

Towards Each Other?”, în Puritan Sermons 1659-1689, Being the 

Morning Exercises at Cripplegate, Vol. 1, retipărit de Richard Ro-

berts Publishers. Disponibil în limba engleză la Chapel Library. 

_______________________ 

Richard Steele (1629-1692): autor și predicator Puritan, conside-

rat „un bun teolog, un student dificil și un predicator excelent”. 

Autor al mai multor cărți, printre care și cea intitulată The Charac-

ter of the Upright Man. S-a născut la Bartholmley, Cheshire, Anglia. 
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ÎNDATORIRI CARE                      
PĂZESC CĂSĂTORIA 

 

William Gouge (1575-1653) 

 

Prima, cea mai înaltă, cea mai deosebită și absolut necesară în-

datorire reciprocă dintre soț și soție constă din unitatea matrimo-

nială, prin care soțul și soția își dau acordul unul față de celălalt să 

fie un singur trup și, astfel, să păstreze această uniune inviolabilă, 

prin care ei sunt legați unul de celălalt. Aceasta este acea îndato-

rire pe care apostolul o atribuie soților și soțiilor prin următoarele 

cuvinte: „Celor căsătoriți, le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca ne-

vasta să nu se despartă de bărbat. Și nici bărbatul să nu-și lase ne-

vasta” (1 Corinteni 7:10-11).  
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Apostolul vorbește aici despre ideea de a nu renunța unul la 

celălalt și de a nu face inutilă legătura matrimonială. Această legă-

tură trebuie să fie menținută puternică și inviolabilă, iar cei doi 

vor fi astfel un singur trup, rămânând constant așa și evitând să 

devină iarăși două persoane. Această unitate matrimonială este 

atât de necesară încât ea nu poate fi desfăcută sau dizolvată, chiar 

dacă unul dintre soți este creștin, iar celălalt păgân. Apostolul 

spune, „dacă un frate are o nevastă necredincioasă, și ea voiește să 

trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are 

un bărbat necredincios, și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu 

se despartă de bărbatul ei” (1 Corinteni 7:12-13)... 

DESPRE PACEA RECIPROCĂ DINTRE SOȚ ȘI SOȚIE 

Printre modalitățile de menținere a unei iubiri solide între soț 

și soție, armonia, înțelegerea și pacea exterioară sunt dintre cele 

mai importante. Asupra acestor lucruri, apostolul ne îndeamnă să 

păstrăm unitatea duhului în legătura păcii (Efeseni 4:3), căci pa-

cea este o legătură care ne ține uniți și face ca soțul și soția să fie 

una, chiar una în duh. La extrema cealaltă, neînțelegerile conduc 

la dezbinare între duhurile oamenilor.  

Îndemnul pe care îl avem este să umblăm în pace cu toți oa-

menii: cu atât mai mult soții au obligația să trăiască în pace cu so-

țiile lor, și soțiile cu soții lor. Aceștia sunt unul față de celălalt mai 

apropiați decât frații și surorile. Iată ce lucru plăcut și bun este ca 

ei să trăiască împreună în unitate! (Psalmii 133:1)  
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Ei trebuie să trăiască împreună, dar fără pace nu se poate trăi 

alături. Este mai bine să locuiești pe colțul acoperișului casei, decât 

cu o femeie guralivă într-un palat (Proverbe 21:9, 19; 25:24).  

Oamenii care au păreri total diferite ar fi mai bine să locuiască 

departe unul de celălalt, decât să stea împreună. Dar un soț și o so-

ție nu pot să locuiască departe unul de celălalt, motiv pentru care 

ei trebuie să trăiască în pace. Pacea dintre ei este un lucru care le 

împacă ființele, pentru că și-așa sunt loviți de disputele cu alții. Se 

spune că o soție este pentru soțul ei, în această privință, un loc de 

refugiu. Cu cât mai mult ar trebui ca soțul să fie refugiul soției lui?… 

Sfaturi pentru păstrarea păcii 

1. Evitați jignirile. Toate jignirile trebuie evitate, atât cât este 

posibil. Soțul trebuie să se păzească așa încât să nu își jignească so-

ția și, la fel, soția are aceeași datorie. Jignirile cauzează certuri. 

2. Nu luați în seamă jignirile. Atunci când una dintre părți jig-

nește, cealaltă parte nu trebuie să ia în considerare jignirea, ci să o 

treacă cu vederea. Altfel, pacea dintre ei nu va fi frântă. Răspunsul 

la jigniri nu face altceva decât să declanșeze cearta. 

3. Căutați împăcarea. Dacă ambele părți sunt inflamate, focul 

devine și mai mare. De aceea, ambii trebuie să se străduiască să 

stingă acest foc, cât mai repede. Mânia nu trebuie să locuiască în 

pat cu cei doi, și nici aceștia nu trebuie să își împartă paturile din 

cauza ei. Amândoi trebuie să se străduiască mai întâi să caute îm-

păcarea, și focul acesta va fi în curând stins. Slava și lauda este a 

aceluia care începe să caute împăcarea, căci făcătorii de pace sunt 
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oamenii cei mai binecuvântați. Refuzul de a accepta împăcarea, 

atunci când este oferită, este mai mult decât un act păgân. Dar 

când mânia este ațâțată, căutarea stingerii ei este datoria unui 

creștin, fiind un har care vine de sus. 

4. Nu te asocia cu alții împotriva celuilalt. Nici copiii, nici sluji-

torii și nici altcineva din familie nu trebuie să se asocieze unuia 

dintre soți împotriva celuilalt. Omul care se asociază oricăruia din 

casă împotriva soției sau împotriva soțului produce în mod obiș-

nuit certuri între soț și soție. 

5. Fără comparații. Cei doi trebuie să evite să se compare cu 

soții sau soțiile altor persoane sau cu fostele soții sau soți, în cazul 

în care au avut așa ceva înainte. Comparațiile de acest fel sunt de-

a dreptul odioase. Ele stârnesc multe patimi și cauzează multe cer-

turi. 

6. Nu fiți geloși. Mai presus de orice, cei doi trebuie să se pă-

zească de gelozia nedreaptă, care este cauza distrugerii căsătoriei 

și cel mai mare motiv de ceartă care poate exista între bărbat și fe-

meie. Persoanele geloase sunt gata să se certe și să caute ocazii de 

discordie. Nu vor vedea decât partea rea din orice cuvânt, privire, 

acțiune sau gest și, de aceea, se simt jigniți chiar și atunci când ni-

meni nu i-a jignit. Atunci când gelozia este aprinsă, este ca un o 

flacără arzătoare, care cu greu poate fi extinsă. Ea face ca persoana 

respectivă să fie de neîmpăcat. 

7. Fiți plăcuți unul altuia. În toate lucrurile care pot să țină de 

o conștiință curată, cei doi trebuie să se străduiască să fie plăcuți 

unul altuia și să respecte dorințele reciproce, în loc să manifeste 
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nemulțumire unul față de celălalt. Sfântul Pavel notează acest lu-

cru ca pe o îndatorire reciprocă a amândurora, și care exprimă 

grija reciprocă, o grijă dincolo de cea obișnuită, care constă într-o 

selectare atentă a gândurilor minții, îndepărtându-le pe cele nefo-

lositoare și căutând să folosească pe cele care produc cea mai mare 

plăcere celuilalt… 

RUGĂCIUNILE RECIPROCE ALE SOȚULUI ȘI SOȚIEI 

Scopul pe care trebuie să îl urmărească soțul și soția în grija 

reciprocă, în purtarea lor, este binele celuilalt. Fiecare dintre ei tre-

buie să facă acele lucruri în beneficiul celuilalt, așa cum Solomon 

vorbește în mod specific despre soția sa, adică să îi facă bine în 

toate zilele vieții ei, și nu rău. Iar binele făcut unui om se referă la 

binele făcut trupului său, sufletului său, numelui său, și posesiu-

nilor sale. 

Rugăciunea este o îndatorire reciprocă, generală, care are ten-

dința de a face bine în toate aceste aspecte. Sfântul Petru cere un 

astfel de comportament din partea soțului și soției, unul față de 

celălalt, încât rugăciunile lor să nu fie împiedicate. El consideră un 

lucru elementar că rugăciunea este o îndatorire reciprocă a celor 

doi soți, îndatorire pe care Isaac a împlinit-o față de soția lui (Ge-

neza 25:21). În acest aspect, soțul și soția pot fi de ajutor unul ce-

luilalt în toate lucrurile necesare fiecăruia dintre ei. Rugăciunea 

este mijlocul pe care Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, l-a sfințit 

spre a fi folosit în obținerea oricărei binecuvântări necesare pen-

tru noi înșine sau pentru ceilalți. Mulți o consideră o îndatorire ne-

importantă sau de puțin ajutor. Dar adevărul este că împlinirea ei 
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corectă, în adevăr și credință, este deopotrivă un lucru dificil și pu-

ternic în faptă și în ce privește efectul ei. Este cea mai bună înda-

torire pe care cineva o poate împlini în beneficiul altei persoane și 

ultima care ar putea fi neglijată. Mai devreme, spuneam că Isaac s-

a rugat pentru soția lui, s-a rugat pentru a arăta binele pe care i l-a 

făcut, și observăm că el L-a căutat pe Domnul. De aceea, chiar dacă 

ea a fost stearpă înainte, ca urmare a rugăciunii, a putut face copii. 

A fost lucrul pe care toți medicii din lume n-ar fi putut să i-l dea. 

De aceea, această îndatorire trebuie împlinită întotdeauna, fără în-

cetare. Oridecâteori soțul și soția se pleacă în rugăciune, ei trebuie 

să se gândească unul la celălalt. Mai mult, ei trebuie adesea să își 

pună în minte și să caute ocazii cât mai multe pentru a se ruga în 

special unul pentru celălalt, atât în prezența, cât și în absența ce-

luilalt. 

În ce privește rugăciunea comună a celor doi, aceasta este în 

mod special responsabilitatea soțului, care este ca un preot pentru 

soția lui și trebuie să fie vocea ei înaintea lui Dumnezeu, atunci 

când cei doi sunt împreună… 

Care sunt lucrurile pentru care soțul și soția trebuie să se 

roage? 

Există binecuvântări necesare specifice pentru care soții și so-

țiile sunt chemați să se roage, căci aceste lucruri nu pot fi cerute 

decât de ei și sunt cele mai potrivite pentru a fi menționate în ru-

găciunile lor private. 

1. Ei trebuie să se roage să fie un singur trup și un singur 

duh. Cei doi trebuie să se roage ca inimile lor să fie una, alăturate 
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într-o dragoste adevărată, spirituală, matrimonială, găsindu-și în-

totdeauna plăcere unul în celălalt, fiind întotdeauna de ajutor 

unul celuilalt și gata, cu toată dorința și bucuria, să împlinească 

toate îndatoririle și responsabilitățile pe care le au unul față de ce-

lălalt. 

2. Ei trebuie să se roage ca patul lor conjugal să fie sfințit. 

Așa cum este rânduiala dată de Dumnezeu, ei trebuie să rămână 

dedicați în felul în care ei folosesc relația lor intimă — un pat nes-

purcat. Nu există niciun alt lucru pentru care rugăciunea lor reci-

procă, în privat, între soț și soție, să fie mai necesară, din cauza fo-

cului poftei care se găsește în majoritatea oamenilor. Dacă această 

poftă nu este diminuată prin rugăciune — cel mai bun mijloc în 

acest sens — atunci pofta aceasta poate să se dovedească mijlocul 

care va spurca patul, iar soțul și soția pot să devină adulteri unul 

față de celălalt. La fel ca alte lucruri, și acesta trebuie să fie sfințit 

prin Cuvânt și rugăciune. Cuvântul ne oferă învățătură și călău-

zire despre cum să îl folosim. Rugăciunea conferă plăcerea și aduce 

binecuvântare asupra lui. 

3. Ei trebuie să se roage să aibă copii, și ca aceștia să fie moș-

tenitori ai mântuirii, trăind în această lume spre binele lor și al al-

tora. 

4. Ei trebuie să se roage ca Dumnezeu să le dea pricepere în 

folosirea lucrurilor acestei lumi, și a altor mijloace bune pentru 

a-și hrăni, crește și încuraja copiii, ca și cele necesare pentru între-

ținerea familiei lor și a stării materiale în care Dumnezeu îi așază. 
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5. Ei trebuie să se roage ca să capete acele daruri și haruri 

care le lipsesc și ca slăbiciunile și neputințele lor să fie corectate. 

Aceste lucruri, alături de multe altele, oferă ocazia bărbatului 

și soției să se roage într-o modalitate specială unul pentru celălalt 

și unul alături de celălalt… 

GRIJA RECIPROCĂ A CELOR DOI PENTRU MÂNTUIRE 

Responsabilitatea specială a soțiilor în această privință. Ple-

când de la responsabilitatea generală a rugăciunii, care este de fo-

los pentru toate lucrurile, am ajuns la responsabilitatea particu-

lară a soțului și soției de a se îngriji reciproc de sufletul celuilalt. 

Voi începe cu lucrul care trebuie căutat cu prioritate: binele sufle-

tului celuilalt. Apostolul se referă la acest lucru ca la unul care tre-

buie căutat în mod intenționat, căci el spune: „Căci ce știi tu, ne-

vastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți 

vei mântui nevasta?” (1 Corinteni 7:16). Sfântul Petru îndeamnă 

soțiile să se străduiască să își câștige soții (1 Petru 3:1-5). Iar Sfân-

tul Pavel pune înaintea soților modelul dragostei lui Hristos, care 

a acordat o atenție specială sufletului și mântuirii acestuia (Efe-

seni 5:22-32). Aceasta este o responsabilitate reciprocă, ce apar-

ține ambilor soți, despre care Petru vorbește mai departe, spunând 

că ei sunt împreună moștenitori ai harului vieții (1 Petru 3:7). 

A fi mijlocul pentru ajutarea cuiva spre mântuire este cel mai 

mare bine pe care cineva îl poate face pentru un alt om. Și nu este 

nimic care să aducă împreună inimile mai profund și mai hotărât 

decât a fi unul altuia instrumente spre mântuire. 
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Grija soților și a soțiilor de a se câștiga unul pe celălalt, 

atunci când unul dintre ei nu este credincios. Pentru ca mântui-

rea sufletului să se producă într-un climat mai bun, trebuie acor-

dată atenție stării prezente a soțului sau soției. Dacă unul este cre-

dincios, iar celălalt nu, credinciosul trebuie să se folosească de 

toate mijloacele pentru a-l atrage pe celălalt la credință. Dacă am-

bii sunt credincioși, grija lor reciprocă trebuie îndreptată către zi-

direa lor reciprocă în cea mai sfântă credință. 

În primul rând, principala aplicație a îndemnului sfântului 

Petru adresată soțiilor credincioase constă în faptul că ele trebuie 

să aibă un comportament care să atragă pe soții lor necredincioși 

la credința adevărată… Dacă această îndatorire este dată unei so-

ții, ea trebuie, prin consecință, aplicată cu atât mai mult unui băr-

bat, care este rânduit să fie capul soției. În acest sens, sfântul Pavel 

sfătuiește pe soții și soțiile credincioase care sunt căsătoriți cu ne-

credincioși să continue să locuiască cu ei… 

Mijlocul convertirii, cea mai bună demonstrație a dragostei. 

Dacă Dumnezeu va găsi de cuviință să dea o astfel de binecuvân-

tare străduințelor unei soții sau ale unui soț, așa încât acesta sau 

aceasta să fie mijlocul convertirii partenerului de viață, atunci cel 

convertit îl va iubi cu atât mai mult pe celălalt și va binecuvânta 

din inimă pe Dumnezeu că au fost uniți în felul acesta… 

ZIDIREA RECIPROCĂ A SOȚILOR ȘI SOȚIILOR 

Cea de-a doua îndatorire care tinde către mântuirea sufletului 

constă în aceea că, odată ce doi credincioși sunt căsătoriți, ei se 

străduiesc împreună să se zidească unul pe celălalt tot mai mult. 
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Dacă credinciosul simplu datorează acest lucru oricărui alt copil 

de Dumnezeu, cu atât mai mult este aplicabil soților și soțiilor. Zi-

direa spirituală reciprocă este modalitatea cea mai bună în care ne 

putem folosi și trebuie să ne folosim de acele legături prin care 

suntem uniți unul cu celălalt. În virtutea acestora, Trupul — adică 

Trupul tainic al lui Hristos — își primește creșterea spre zidirea sa 

și crește tot mai mult în cunoștința lui Dumnezeu (Coloseni 2:19). 

Întrucât legătura căsătoriei este cea mai strânsă dintre toate și 

prin ea suntem aduși cel mai aproape unul de celălalt, în virtutea 

acestei legături ar trebui să ne zidim unul pe celălalt, dacă nu chiar 

în virtutea legământului căsătoriei. 

Soțul și soția sunt chemați să prevină păcatul în celălalt, în 

mod reciproc. Este o îndatorire reciprocă a soților și soțiilor să pre-

vină păcatul în celălalt, atât de mult pe cât pot, lucru care este evi-

dent dacă ne uităm la motivația pe care apostolul o folosește: 

anume să se păzească de înșelăciunea păcatului, „ca să nu vă ispi-

tească Satana” (1 Corinteni 7:5). Iată ce învățătură generală putem 

extrage din aceste cuvinte: soții și soțiile trebuie să fie grijulii în a 

se păzi reciproc de ispitele Satanei, de păcat, căci toate ispitele lui 

au ca scop atragerea lor în păcat… 

Sfaturi pentru prevenirea păcatului. Pentru îndeplinirea mai 

bună a acestei îndatoriri, soții și soțiile trebuie să vegheze unul 

asupra altuia și să observe care sunt păcatele la care ei se dedau sau 

care sunt ocaziile care le sunt oferite pentru a fi atrași în păcat… 

Dacă ambii sunt grabnici la mânie, atunci acela care observă pri-

mele înclinații către mânie, partea a cărei patimă nu este încă stâr-

nită trebuie mai degrabă să rămână liniștită, controlându-se cu 
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toată blândețea și răbdarea, așa încât să evite ca amândoi să se lase 

provocați și întreaga casă să ia foc… 

Corectarea reciprocă a păcatului. Atunci când soțul sau soția a 

căzut în vreun păcat, obligația celuilalt este să se folosească de 

orice modalitate posibilă pentru a corecta acel păcat. Este ca atunci 

când unul dintre ei este rănit, iar celălalt trebuie să se îngrijească 

de vindecarea acelei răni. Abigail și-a împlinit datoria în acest fel, 

atunci când auzise de felul nepoliticos în care soțul ei îi întâmpi-

nase pe slujitorii lui David, și când a dat fuga să ducă provizii îna-

intea lui David, smerindu-se față de el (1 Samuel 25:23). Acest lu-

cru l-a impresionat atât de mult pe David, încât a stins mânia aces-

tuia. Mai mult, ea a găsit prilej pentru a recunoaște greșeala soțului 

ei și pentru a vorbi despre pericolul în care el s-a pus prin fapta sa. 

Iacob a corectat superstiția și chiar idolatria soției lui, Rahela, într-

un fel mai direct și cu mai mare succes, așa cum putem vedea com-

parând Geneza 31:19, 34 cu 35:2, 4. Dacă un frate de credință nu 

poate să tolereze la nesfârșit păcatul în fratele său, cu atât mai pu-

țin ar trebui ca soțul sau soția să lase netratat păcatul din viața ce-

luilalt. 

Tolerarea păcatului în viața celuilalt este o dovadă a urii. Să 

nu îți urăști fratele, spune Legea, și nici să nu lași ca păcatul să 

domnească în el. Dacă nu intervii, atunci dai dovadă de ură față de 

el (Levitic 19:17). Dacă un soț și-ar vedea soția, sau o soție și-ar ve-

dea soțul stând în foc sau apă, pe punctul de a fi ars sau înecat, și 

nu și-ar da toate silințele pentru a-l scoate de acolo, nu ar putea ca 

un astfel de om să fie considerat disprețuitor? Păcatul este precum 
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focul și apa, care vor arde și vor îneca pe oameni în pierzare veș-

nică. Această obligație poate fi îndeplinită prin învățătura dată în 

blândețe, prin îndemnuri scurte și prin mustrări în dragoste sau, 

poate, folosindu-ne de ajutorul vreunui predicator bun sau de cel 

al vreunui prieten credincios și discret… 

Cum poate fi stimulată creșterea în har. Această îndatorire 

poate fi împlinită mai bine prin următoarele mijloace: 

1. Prin a observa începutul și cei mai mărunți pași ai lucrării 

harului, și prin încurajarea lor. 

2. Prin discuția frecventă legată de aceste lucruri, stimulând 

reciproc întrebări unul față de celălalt și oferind răspunsuri legate 

de acest subiect. 

3. Prin practica și exemplul reciproc, oferindu-se unul pe celă-

lalt drept exemplu în practică, ca model de evlavie. 

4. Împlinind împreună îndatoririle credinței, precum rugăciu-

nea, cântarea, citirea Cuvântului și celelalte. 

5. Continuând exersarea credinței și a sfințeniei în familie. 

Chiar dacă această îndatorire, în privința conducerii ei, ține de 

soți, totuși soția trebuie să îl încurajeze pe soț și, dacă acesta uită, 

să îi amintească de îndatorirea lui. Niciun bărbat nu poate fi con-

vins de acest lucru atât de bine ca atunci când soția lui insistă. 
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6. Prin îndemnul reciproc de a merge la casa lui Dumnezeu, de a 

auzi Cuvântul, de fi părtași sacramentelor lui Hristos și de a îm-

plini cu conștiinciozitate toate lucrurile care țin de închinarea pu-

blică. 

Fragment din volumul Of Domestical Duties, retipărit  

de Puritan Reprints și Still Water Revival Books. 

_______________________ 

William Gouge (1575-1653): predicator vreme de 46 de ani la 

Blackfriars, Londra; puternic în Scripturi și în rugăciune, Gouge a 

predicat vreme de 30 de ani din Epistola către Evrei, esența acestor 

predici devenind apoi un comentariu foarte cunoscut. S-a născut 

la Stratford-Bow, comitatul Middlesex, Anglia. 
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CUM SĂ-ȚI GĂSEȘTI                 
PARTENERUL DE VIAȚĂ 

 

John Angell James (1785-1859) 

 

Căsătoria este o etapă de o importanță incalculabilă și nicio-

dată nu trebuie luată în considerare fără cea mai mare atenție și 

cea mai mare grijă. Dacă îndatoririle omului căsătorit sunt atât de 

numeroase și dificile, și dacă achitarea corectă de ele, ca și fericirea 

întregii vieți depind, după cum este necesar, într-o măsură deloc 

neînsemnată, de alegerea pe care o facem cu privire la soț sau soție, 

atunci până și rațiunea ne spune cu hotărâre că ar trebui să ajun-

gem la o astfel de decizie după o deliberare profundă. 

Este evident că nicio decizie din întreaga noastră existență pă-

mântească nu necesită exersarea unei judecăți atât de calme ca 
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aceasta, și totuși experiența ne dovedește cât de rar permitem ju-

decății să ne ofere sfaturi și cât de răspândită este practica în care 

imaginația și poftele decid în această privință. O proporție impor-

tantă din ticăloșia și infracțiunile de care societatea de azi este bol-

navă este rezultatul căsătoriilor întemeiate greșit. Dacă permitem 

ca simpla plăcere, în locul prudenței, sau lăcomia în locul dragos-

tei, să călăuzească alegerea pe care o facem cu privire la partenerul 

nostru de viață, nu ar trebui să ne mire că o astfel de alegere este 

nepotrivită sau că ea devine complet dezastruoasă prin consecin-

țele ei. Și cât de des vedem cum plăcerea și lăcomia sunt singurele 

criterii luate în considerare la întemeierea ei. Dacă ar fi implicat 

doar simplul confort al perechii căsătorite, ar fi o chestiune de im-

portanță măruntă, iar consecințele n-ar fi atât de groaznice. Dar 

fericirea unei familii, nu doar pentru această lume, ci și pentru vi-

ața viitoare, ca și, în egală măsură, fericirea urmașilor lor, chiar 

până în vremuri îndepărtate, depind de această căsătorie. În ardoa-

rea patimii, puțini sunt dispuși să asculte de sfaturile Providenței. 

Probabil că nu există vreun alt sfat, vorbind la modul general, mai 

respins și aruncat la gunoi precum cel legat de căsătorie. Majorita-

tea persoanelor, mai ales dacă s-au atașat deja de persoana aleasă, 

chiar dacă nu s-au dedicat printr-o promisiune sau o declarație, 

vor continua în planurile lor, orbiți de dragoste, și lipsiți de jude-

cată în alegerea lor… Rațiunea nu este de niciun folos unor astfel 

de indivizi. Ei trebuie să fie lăsați să capete înțelepciune pe singura 

cale prin care o vor putea căpăta: prin experiența dureroasă. Remar-

cile care urmează sunt oferite celorlalți, care pot totuși să se înfrâ-

neze de la a se implica în astfel de relații sau care sunt dispuși să 

asculte de sfaturi. 
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ÎN PROBLEMA CĂSĂTORIEI, FIȚI CĂLĂUZIȚI DE SFATUL 

PĂRINȚILOR VOȘTRI 

Părinții nu au niciun drept să facă alegerea în locul vostru, dar 

nici voi nu aveți dreptul să vă alegeți partenerul de viață fără a-i 

consulta. Este dificil de stabilit, din cazuistică, până unde sunt pă-

rinții investiți cu autoritate în a interzice căsătoria cu o persoană 

cu care ei nu sunt de acord. Dacă ai vârsta necesară și ești capabil 

să te întreții singur, sau este posibil să fii bine întreținut de acela 

cu care ești pe punctul de a te căsători, se pune întrebarea dacă pă-

rinții pot face mai mult decât să te sfătuiască și să te convingă. Dar 

dacă nu ai ajuns la vârsta potrivită, ei au autoritatea de a interzice 

căsătoria. Ar fi un lucru lipsit de respect ca să cauți să ai legături în 

vederea căsătoriei fără cunoștința părinților și să continui în ele 

împotriva interdicțiilor lor. Trebuie să recunosc faptul că obiecți-

ile părinților trebuie să fie întotdeauna întemeiate pe rațiune și nu 

pe capriciu, mândrie sau lăcomie. Acolo unde este cazul și unde co-

piii au ajuns la vârsta maturității, putând fi călăuziți în alegerea 

lor de prudență, evlavie și dragoste, cu siguranță că ei pot și tre-

buie lăsați să decidă pentru sine. 

Totuși, atunci când părinții își formulează obiecțiile întemeiat 

și arată clar și palpabil care sunt motivele pentru interzicerea unei 

relații, devine obligația clară a fiilor și fiicelor lor să renunțe. O 

uniune întemeiată în condițiile refuzului supunerii față de obiec-

țiile rezonabile ale unor părinți înțelepți rareori se dovedește una 

fericită. Cupa amară ajunge și mai amară, într-un astfel de caz, 

prin adăugarea suferinței și a auto-învinovățirii. Și câte situații 

triste de acest fel nu am văzut cu toții!  
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Cât de multe semnale de avertizare sunt date, doar-doar ca ti-

nerii să privească la ele, pentru a fi avertizați împotriva nebuniei 

de a se lăsa conduși de impulsul unui atașament imprudent și de a 

umbla ghidați de acel impuls până la o decizie contrară sfatului, 

opoziției și interdicției părinților lor!  

Foarte rar acea relație se dovedește altceva decât o sursă de su-

ferință și ticăloșie, către care încruntarea dezaprobatoare a unor 

părinți iubitori și înțelepți s-a îndreptat încă de la început. Dum-

nezeu pare să se ridice la judecată pentru a susține autoritatea pă-

rinților, confirmând interdicția acestora prin dezaprobarea din 

partea Sa. 

CĂSĂTORIA TREBUIE ÎNTEMEIATĂ ÎN FIECARE CAZ PE 

IUBIRE RECIPROCĂ 

Dacă înaintea căsătoriei nu există dragoste, nu există motive 

să ne așteptăm ca ea să își facă loc după aceea.4 După cum este de 

așteptat de la toți cei care intenționează să se căsătorească, îndră-

gostiții nu se pot aștepta să aibă parte de fericire, dacă nu se iubesc 

unul pe celălalt5. Răceala indiferenței va ajunge, în cazul lor, să se 

transforme în aversiune.6 Trebuie să existe atașament personal. 

Dacă există vreun lucru, chiar și în aspectele exterioare, care stâr-

                                                   
4 Multe cupluri au intrat în căsătorie fără a se cunoaște reciproc, dar și fără dragoste. Totuși, 

Dumnezeu poate binecuvânta un cuplu cu o dragoste crescândă, chiar și în astfel de cir-

cumstanțe.  

5 dragoste – dragostea biblică agape poate fi definită ca actul voinței de a se dedica celuilalt 

în mod necondiționat. Această dragoste dă naștere celor mai bune sentimente. 

6 aversiune – sentiment puternic de dispreț sau neplăcere. 
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nește dezgust, anunțul de logodnă trebuie interzis, căci până și na-

tura ne învață acest lucru. Eu nu spun că frumusețea chipului sau 

eleganța ar fi lucruri necesare — în niciun caz. O dragoste curată și 

puternică a existat adesea în absența acestor lucruri. Nu îmi voi 

asuma abilitatea de a stabili că este absolut imposibil să iubești pe 

cineva urât la înfățișare. Dar cu siguranță că nu trebuie să ne ală-

turăm unii altora în căsnicie atunci când unul dintre parteneri 

este urât, decât dacă putem să îl iubim sau cel puțin dacă suntem 

atât de îndrăgostiți de calitățile sale mentale, încât să ne putem că-

sători și să pierdem din vedere trupul, fiind concentrați pe atracti-

vitatea minții, inimii și a caracterului. Tot ceea ce eu susțin este că 

întemeierea unei căsătorii împotriva dezgustului sau repulsiei ab-

solute este irațională, păcătoasă și josnică.  

Dar dragostea trebuie să aibă în vedere atât mintea, cât și trupul. 

A fi atras de o persoană doar pe baza frumuseții trupești înseamnă 

a te îndrăgosti de o păpușă, de o statuie sau de o pictură. Un astfel 

de atașament nu este decât fantezie sau poftă, nicidecum o dra-

goste rațională. Dacă iubim trupul, dar nu iubim mintea, inima și 

caracterul, atenția noastră este îndreptată către aspectele inferi-

oare ale acelei persoane și, de aceea, ea este concentrată pe acele 

lucruri pe care boala poate să le transforme într-un singur an în 

așa fel încât să le dea o înfățișare foarte diferită de cea prezentă. 

Nimic nu se ofilește atât de repede precum frumusețea trupească. 

Este ca înflorirea delicată a unui pom atractiv și, dacă n-ar exista 

nimic plăcut dincolo de el ca fruct, ar fi aruncat cât colo cu dezgust, 

atunci când petalele florilor se ofilesc și cad. Atât de adesea se vor-

bește despre faptul că frumusețea minții crește odată cu creșterea 

cunoștinței, în timp ce frumusețea exterioară scade, încât aceste 
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lucruri au ajuns să fie proverbiale. În timp ce frumusețea interi-

oară se poate asocia foarte ușor unei înfățișări simple, cea exteri-

oară, prin puterea contrastului, produce un dezgust în cazul per-

soanelor cărora le lipsește caracterul, care sunt ignorante sau lip-

site de inimă, când le vedem puse alături de altele, așa cum sunt 

florile colorate strident, dar care nu au niciun miros, și care cresc 

într-un pustiu. În loc să ne găsim fericirea în a culege aceste buru-

ieni înfloritoare, apropiindu-le la sânul nostru, haideți mai de-

grabă să ne întrebăm cum vor arăta ele peste câțiva ani sau cum ar 

putea să împodobească și să binecuvânteze viața noastră împre-

ună. Haideți să ne întrebăm dacă înțelepciunea, unită cu acea în-

fățișare, ar putea face ca obiectul ei să fie potrivit pentru a-mi fi 

tovarăș de viață și educator pentru copiii mei. Va suporta cu răb-

dare temperamentul acelei persoane slăbiciunile mele, va ține 

cont cu blândețe de gusturile mele, preocupându-se cu dragoste să 

îmi ofere mângâiere? Mă vor mângâia acele trăsături de caracter 

în singurătate, la fel ca și în compania altora? Vor face acele obice-

iuri ca locuirea mea împreună cu acea persoană să fie plăcută pen-

tru mine și prietenii mei? Trebuie să ne punem aceste întrebări și 

să ne stăpânim patimile, așa încât să căpătăm sfaturi în judecata 

noastră și să lăsăm rațiunea să se apropie și să ne vorbească în ră-

coarea serii. 

Iată cum este dragostea pe care căsătoria ar trebui să se înteme-

ieze: dragoste față de întreaga persoană, dragoste față de minte, 

inimă și caracter, ca și față de înfățișare, și dragoste însoțită de res-

pect. Doar aceasta poate fi dragostea care poate supraviețui atrac-

tivității noului, rănilor produse de boală și influenței timpului. 

Doar aceasta va putea susține simpatiile și sensibilitățile frumoase 
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ale stării conjugale și poate să-i facă pe soț și soție să rămână ală-

turi până la vârsta perilor cărunți, fiind intenția Aceluia care a in-

stituit căsătoria ca ei să fie ajutor și mângâiere unul pentru celălalt 

până la capătul vieții.  

De aceea, oare în ce fel ar trebui, cu suficientă tărie și indig-

nare, să respingem acele înțelegeri, atât de dizgrațioase și totuși 

atât de des răspândite, prin care căsătoria este transformată într-

o speculație financiară, într-o afacere în care fiecare câștigă ceva, 

într-o simplă șmecherie în care sunt implicați banii? Tinerii ar tre-

bui să fie extrem de atenți să nu lase pe nimeni să îi convingă, și 

nici să nu permită lăcomiei personale să își facă simțite impulsu-

rile, nici răbdării să îi stăpânească, nici ambiției după frumusețile 

lumești să îi seducă să intre într-o relație în care să nu fie atrași ca 

urmare a unei iubiri curate și autentice. Ce vor putea face o casă 

mare, mobila splendidă, decorațiunile deosebite și distracțiile la 

modă pentru posesorii lor, în absența dragostei conjugale? „Pentru 

aceste decorații, pentru aceste jucării”, exclamă inima ticăloasă 

care se trezește la realitate, vai, prea târziu, în timpul scenelor 

triste ale războaielor din familie, „pentru acestea m-am vândut pe 

mine, mi-am vândut fericirea și onoarea?” 

O, există o dulceață, un șarm, o putere de a fi plăcut în iubirea 

curată și reciprocă, chiar dacă acestea se vor manifesta în cea mai 

smerită locuință, în ciuda celor mai simple circumstanțe și în mij-

locul multor dificultăți! Comparate cu acestea, eleganța și strălu-

cirea grandorii lumești sunt precum splendoarea unui palat din 

răsărit comparată cu frumusețile Grădinii Edenului… 
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CĂSĂTORIA TREBUIE SĂ FIE ÎNTOTDEAUNA ÎNCHEIATĂ 

AVÂND ÎN VEDERE CELE MAI STRICTE REGULI ALE PRUDEN-

ȚEI. 

Căsătoriile imprudente, după cum am văzut deja, răspândesc 

peste tot consecințele lor rele și ajung să trimită aceste consecințe 

dincolo de ele, către posteritate. Înțelepciunea ne este dată pentru a 

ne controla patimile și imaginația. Aceia care, într-o chestiune de 

o importanță atât de mare precum alegerea partenerului de viață, 

ignoră mărturia celor de dinaintea lor și ascultă doar de vocea ima-

ginației și-au irosit, cel puțin în acea situație, caracterul de ființe 

raționale și s-au prăbușit până la nivelul acelor creaturi care sunt 

totalmente conduse de poftă și neîngrădite de rațiune. Dacă i s-ar 

permite să dirijeze comportamentul omului, prudența ar preveni 

cea mai mare parte a ticăloșiei acestuia. 

În chestiunea pe care o discutăm aici, prudența n-ar permite ni-

mănui să se căsătorească până când nu ar avea siguranța suportu-

lui material. Mi se pare din cale-afară de evident că generația actu-

ală de tineri nu se deosebește cu nimic în ceea ce privește prudența 

în acest aspect. Mulți sunt prea grăbiți să intre în legământul căsă-

toriei și să se așeze pe locul de cap de familie, înainte de a avea orice 

nădejde rațională cu privire la abilitatea de a susține acea familie. 

Imediat ce ajung la vârsta bărbăției, fie că lucrează ceva, fie că nu, 

înainte ca ei să conștientizeze dacă afacerea va avea succes sau nu, 

ei se uită în jurul lor după o soție și fac o alegere grăbită, cel mai 

probabil lipsită de judecată. Astfel, o familie se întemeiază înainte 

ca aceștia să aibă mijloacele adecvate de a se întreține. Aș vrea ca 

tinerii să își exerseze rațiunea și să fie prevăzători. Dacă nu fac 
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acest lucru, ci sunt hotărâți să se năpustească în cheltuieli pentru 

casele lor, înainte de a găsi surse care să acopere aceste cheltuieli, 

aș vrea ca aceștia, în ciuda cântecului de sirenă din imaginația lor, 

să audă vocea de avertizare credincioasă și să se pregătească măcar 

să mănânce ierburile amare ale regretelor inutile… 

„S-a spus adesea că niciun grup de oameni nu greșește atât de 

mult în această privință precum predicatorii. Dar nu putem admite 

acest lucru. Se poate admite că aceia a căror slujire este să tran-

smită celorlalți prudența, ei înșiși să fie cunoscuți pentru lipsa ei? 

Un predicator este chemat să încurajeze simplitatea și decența vi-

eții — cum ar putea să se căsătorească tocmai el cu o femeie necu-

rată? Un predicator este chemat să arate că podoaba unui duh 

blând și smerit este de mare preț înaintea lui Dumnezeu — cum ar 

putea să se căsătorească tocmai el cu o femeie care constant îi cri-

tică și batjocorește pe alții? Un predicator este chemat să trateze la 

fel pe toți enoriașii săi, cu dragoste și slujire — cum ar putea să se 

căsătorească tocmai el cu o femeie care face tabără bună doar cu 

câțiva, aplecând urechea la secretele lor și divulgându-le pe ale ei, 

formând astfel grupuri exclusiviste și punând la cale dezbinări, lu-

cruri care vor face slujirea lui neplăcută și care pot duce chiar la 

demiterea lui?” 

Iată ce recomand fraților mei implicați în lucrarea pastorală, 

cu o nerăbdare pentru care nu am cuvinte suficiente ca să o pot 

exprima: să manifeste cea mai mare precauție în această chestiune 

de importanță și delicatețe capitală. În cazul lor, efectele unei că-

sătorii imprudente se simt în biserica Dumnezeului celui viu.  
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Cum ar putea să întruchipeze el, în familia sa, ordinea fru-

moasă și armonia care trebuie să domnească în orice familie creș-

tină, și mai ales în cea a predicatorului, fără cooperarea inteligentă 

și sârguincioasă a soției sale? Cum poate fi așteptat acest lucru de 

la cel care nu are nici inteligență, și nici nu manifestă sârguință? 

Nu doar că mare parte a vieții sale, ci și mare parte a caracterului 

unui slujitor depinde de soția lui și, ceea ce este de o importanță și 

mai mare, este că de ea depinde foarte mult utilitatea lui. De aceea, 

gândiți-vă cât de mult rău poate fi făcut prin lipsa de discernă-

mânt, atunci când predicatorii ridică imprudența în căsătorie la 

rangul de păcat de căpătâi. 

CĂSĂTORIA TREBUIE SĂ SE FORMEZE ÎNTOTDEAUNA 

ACORDÂND ATENȚIE CUVENITĂ ASPECTELOR CREDINȚEI.  

O persoană evlavioasă nu trebuie să se căsătorească cu un ne-

credincios. Nu este de dorit să ne alăturăm într-o căsnicie cu ci-

neva, chiar și dintr-o denominație diferită, care nu este conștiin-

cios în a participa la închinare în locul cuvenit pentru amândoi. 

Nu este un lucru plăcut ca, în dimineața Zilei Domnului, cei doi să 

se separe, unul mergând într-un loc de închinare, și celălalt în al-

tul. Cea mai frumoasă plimbare pe care un cuplu sfânt o poate face 

este aceea care duce către Casa lui Dumnezeu și când, față de subi-

ectele înălțătoare ale răscumpărării și ale realităților invizibile ale 

veșniciei, ei caută împreună sfatul duios al Cuvântului lui Dumne-

zeu. Nimeni nu ar trebui să ignore cu bună știință acest lucru. To-

tuși, dacă ei ar urmări doar mângâierea celor două părți, problema 

nu ar conta atât de mult. Dar este o chestiune de conștiință, în care 

nu avem alternative. Apostolul spunea, vorbind despre situația 
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unei văduve, că: „dacă-i moare bărbatul, este slobodă să se mărite 

cu cine vrea; numai în Domnul” (1 Corinteni 7:19). 

Chiar dacă acest lucru a fost spus cu privire la o femeie, avem 

toate motivele să afirmăm că se aplică în mod egal și celuilalt sex. 

Dar acest lucru pare să nu fie doar un simplu sfat, ci o poruncă. 

Este la fel de obligatorie pentru conștiință ca orice altă poruncă pe 

care o găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Modalitatea în care aceste 

lucruri se găsesc în text reprezintă cea mai puternică confirmare a 

regulii ce trebuie aplicată în toate circumstanțele, acolo unde se 

are în vedere căsătoria și unde nu a existat nicio relație înainte de 

convertire. În ceea ce privește celălalt pasaj, în care apostolul ne 

poruncește, „nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredinci-

oși” (2 Corinteni 6:14), acesta nu se aplică căsătoriei decât în mod 

secundar, ci părtășiei bisericii sau mai degrabă asocierilor sau com-

portamentului acesteia cu referire, în general, la interdicția de 

asociere dintre creștini și necreștini. Dar dacă acest lucru este ne-

potrivit cu privire la alte aspecte, cu cât mai nepotrivit este în acea 

relație, care are o influență atât de puternică asupra caracterului 

și fericirii noastre? Așadar, situația ca un creștin să se căsătorească 

cu un individ care nu este în mod decisiv și evident o persoană 

evlavioasă este o circumstanță care se află în directă opoziție față 

de Cuvântul lui Dumnezeu. O diferență de gusturi în aspecte mi-

nore poate fi un impediment în calea liniștii în familie. Dar a fi îm-

potrivitori unul altuia în chestiunea atât de importantă a credinței 

este un risc, pe care nicio persoană prudentă nu ar trebui să se lase 

convinsă să și-l asume, indiferent de argumentele care i se aduc. 

Cum pot fi atinse țelurile mai înalte ale instituirii familiei, acolo 

unde unul dintre părinți nu are calificarea spirituală necesară 
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pentru a le împlini? Cum poate fi făcută lucrarea de educație reli-

gioasă și cum pot fi copiii crescuți în mustrarea și disciplina Dom-

nului? În ce privește ajutorul personal în chestiunile religioase, nu 

ar trebui să ne dorim cu toții să fim de ajutor unii altora, în loc să 

ne împiedicăm unii pe alții? Un creștin trebuie să facă orice lucru al 

vieții lui să încline către religie, nu să transforme credința într-un lu-

cru de nimic. Acesta este un lucru cu totul necesar, față de care 

toate celelalte trebuie să se supună. Neglijența față de această re-

gulă rezonabilă și simplă devine, mă tem, din ce în ce mai răspân-

dită. În tratatul excelent pe care Dl. Jay l-a publicat, el face urmă-

toarele remarci juste și importante: „Sunt convins că, din cauza 

răspândirii acestor relații întemeiate fără judecată și fără sfințe-

nie, am ajuns să vedem căderea atât de multor bărbați ai lui Dum-

nezeu în ce privește separarea față de lume, simplitatea comporta-

mentului, uniformitatea mărturiei credinței, achitarea de datoria 

închinării în familie și educarea familiilor în mustrarea și disci-

plina Domnului” (William Jay, 1769-1853). 

Nimeni n-ar trebui să se gândească și să aibă așteptarea unei as-

tfel de relații precum căsnicia, fără cel mai serios discernământ și 

fără cea mai fierbinte rugăciune înaintea lui Dumnezeu, pentru călă-

uzire. Totuși, pentru ca rugăciunea să fie primită de Cel atotputer-

nic, ea trebuie să fie sinceră și să fie adusă cu dorința reală de a cu-

noaște și a împlini voia Lui. Eu cred că mulți acționează în relație 

cu Dumnezeu la fel cum acționează față de prietenii lor: își iau deja 

decizia, apoi cer să fie călăuziți. Unii au anumite îndoieli, și foarte 

adesea îndoieli puternice, cu privire la oportunitatea pasului pe 

care vor să îl facă, îndoieli care se disipă gradual pe măsură ce își 

fac rugăciunile, până când ajung în punctul în care se amăgesc cu 
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convingerea că se află pe direcția corectă, direcție asupra căreia, de 

fapt, își luaseră deja decizia. A te ruga pentru călăuzire într-o ches-

tiune în care știi că ești în opoziție față de Cuvântul lui Dumnezeu, 

și când ești deja hotărât să acționezi, nu înseamnă decât să adaugi 

ipocrizie la răzvrătirea ta. Dacă există motive să credem că per-

soana care solicită unui creștin să se unească cu ea în căsătorie nu 

este cu adevărat un om evlavios, ce nevoie mai are acea persoană 

să se roage pentru călăuzire? Este ca și cum I-am cere Celui PreaÎ-

nalt să ne permită să facem lucrul pe care El l-a interzis deja. 

Nu putem să nu ne arătăm întristarea când vedem că toată 

pregătirea necesară pentru căsătorie este în mod uzual dată la o 

parte, iar oamenii aleargă după activitățile grăbite ale deșertăciu-

nii, care, în fapt, nu sunt decât praf în balanța destinului conjugal. 

Orice gând, orice așteptare și cu orice nerăbdare sunt prea adesea 

concentrate pe alegerea casei, a mobilei și pe aspectele cele mai ne-

importante și frivole. Cât de obișnuit a ajuns să vedem că o femeie 

petrece nenumărate ore, zi după zi și săptămână de săptămână, în 

compania croitorului ei, dezbătând și discutând subiectul culorii, 

formei și materialului în care ea dorește să strălucească în splen-

doarea nunții, timp care ar trebui dedicat mai degrabă meditării 

asupra pasului extrem de important care îi va stabili destinul aces-

tei vieți și pe cel al soțului ales; este ca și cum cel mai important 

obiectiv ar fi acela de a face impresie ca o mireasă bine îmbrăcată 

și la modă, în loc să se gândească cum să fie o soție bună și feri-

cită… 

„Preocupă-te”, spunea un autor din vechime, „să analizezi în-

datoririle căsătoriei înainte de a te implica în ea. Există cruci care 
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trebuie purtate, capcane care trebuie evitate și numeroase respon-

sabilități de care trebuie să te achiți, deopotrivă cu fericirea deose-

bită de care să te bucuri. N-ar trebui să te pregătești pentru aces-

tea? Lipsa acestei pregătiri conduce la dezamăgiri frecvente cu pri-

vire la acea stare onorabilă de om căsătorit. De aici și acea căință 

care ajunge să fie prea timpurie sau prea târzie. Soțul nu știe cum 

să își conducă familia, iar soția nu cunoaște cum să se supună. 

Amândoi sunt neștiutori, amândoi ajung să fie amăgiți și amândoi 

sfârșesc trăind o viață mizerabilă.” 

„RECUNOAȘTE-L ÎN TOATE CĂILE TALE, ȘI EL ÎȚI VA NE-

TEZI CĂRĂRILE” (Prov. 3:6) 

Fragment din A Help to Domestic Happiness, republicată de 

Soli Deo Gloria. 

_______________________ 

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

gregaționist, autorul cărților Female Piety, A Help to Domestic Hap-

piness, An Earnest Ministry și a multor altora. S-a născut la 

Blandford, Dorsetshire, Anglia. 
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NUNTA MIELULUI 

 

Charles H. Spurgeon (1834-1892) 

 

„Să ne bucurăm, să ne veselim, și să-i dăm slavă! Căci a venit 

nunta Mielului; soția Lui s-a pregătit, și i s-a dat să se îmbrace cu in 

subțire, strălucitor, și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale 

sfinților.” (Apocalipsa 19:7-8). 

 

NUNTA MIELULUI ESTE REZULTATUL DARULUI VEȘNIC 

AL TATĂLUI. 

Domnul nostru spune: „Ai Tăi erau, și Tu Mi i-ai dat” (Ioan 

17:6). Rugăciunea Lui a fost aceasta: „Tată, vreau ca acolo unde 

sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca 
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să vadă slava Mea, slavă, pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iu-

bit înainte de întemeierea lumii” (Ioan 17:24). Tatăl a făcut o ale-

gere, și El a ales să-i dea pe aceștia propriului Fiu. Pentru aceștia, El 

a intrat într-un legământ al răscumpărării7, prin care s-a angajat 

ca, la vremea potrivită, să ia asupra Lui natura lor, să plătească pe-

deapsa nelegiuirilor lor și să-i elibereze, pentru a fi ai Săi. Dragilor, 

ceea ce a fost stabilit în sfatul veșniciei și hotărât acolo, între acele 

părți înalte ale legământului, a fost adus la îndeplinire în acea zi, 

când Mielul a luat la Sine, într-o unire veșnică, pe toți aceia pe care 

Tatăl I-a dat, încă din vechime. 

Aceasta este finalitatea logodnei, care a fost făcută cu fie-

care dintre ei, la vremea potrivită. Nu voi încerca să dau explica-

ții elaborate dar, în ceea ce ne privește, pe mine și pe tine, Domnul 

Isus ne-a logodit pe fiecare cu Sine, în neprihănire, atunci când am 

crezut pentru prima dată în El. Apoi, El ne-a luat pentru a fi ai Săi 

și S-a dat pe Sine pentru noi, așa încât să putem cânta: „Prea iubitul 

meu este al meu, și eu sunt a lui” (Cântarea Cântărilor 2:16). 

Aceasta era esența căsătoriei. În Epistola către Efeseni, Pavel Îl re-

prezintă pe Domnul nostru ca fiind deja căsătorit cu Biserica. Acest 

lucru poate fi ilustrat prin obiceiul oriental prin care, atunci când 

mireasa intra în logodnă, toate elementele de sanctitate ale căsă-

toriei erau implicate între cei doi. Totuși, poate exista un interval 

de timp considerabil până când mireasa să fie luată la casa soțului 

ei. În tot acest timp, ea locuiește cu familia ei, și nu îi părăsește încă 

                                                   
7 legământul răscumpărării – expresie folosită pentru a descrie hotărârea dintre membrii 

Trinității, în special dintre Tatăl și Fiul, cu privire la planul de răscumpărare: Dumnezeu 

Tatăl a plănuit 1) împlinirea mântuirii prin Persoana și lucrarea lui Dumnezeu-Fiul, și 2) 

aplicarea mântuirii la nivel individual prin puterea regeneratoare a Duhului Sfânt. 
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pe cei ce sunt rudele sale și casa tatălui ei, chiar dacă, în realitate și 

neprihănire, ea este logodită deja. După aceea, ea este adusă acasă, 

într-o anume zi, ziua pe care ar trebui să o denumim ziua căsniciei 

reale. Totuși, pentru cei din orient, logodna are, în însăși esența ei, 

aceleași elemente ca și căsătoria. De aceea, noi suntem logodiți cu 

Domnul nostru astăzi, iar El ne este alăturat printr-o legătură in-

separabilă. El nu dorește să Se despartă de noi, și nici noi nu am 

putea să ne despărțim de El. El este încântarea sufletelor noastre și 

se bucură pentru noi cântând. Bucură-te că El te-a ales și te-a che-

mat, și privește înainte către nuntă, prin intermediul logodnei! 

Simte realitatea faptului că, chiar acum, deși ești în lume, nu ești 

parte din lume: destinul tău nu este legat de această lume, căci nu 

va trebui să trăiești la nesfârșit printre acești fii frivoli ai oameni-

lor. Casa noastră este, așadar, acolo sus! 

Ziua nunții indică aducerea la perfecțiune a Bisericii. V-am 

spus deja că Biserica va fi atunci completă, ceea ce nu este valabil 

astăzi. Adam dormea, iar Domnul a luat o coastă din trupul lui și a 

creat din ea un ajutor potrivit pentru el. Adam nu a văzut-o pe Eva 

atunci când Domnul o crea, ci și-a deschis ochii și înaintea lui a vă-

zut pe aceea ce era ajutorul lui potrivit și perfect. Dragilor, Biserica 

adevărată este încă în formare acum… Biserica aceea care este lo-

godită cu Mirele ceresc nu este vizibilă încă, fiindcă este în proces 

de formare. Domnul nu va permite unor oameni simpliști, cum 

suntem noi, să vadă lucrarea Lui încă neterminată. Dar va veni 

ziua când El va încheia noua Sa creație și El o va înfățișa atunci pe 

cea pe care a creat-o pentru cel de-al doilea Adam, ca să fie bucuria 

Lui veșnică. Biserica nu este încă adusă la perfecțiune. Citim des-
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pre acea parte a ei care se găsește în cer, „să n-ajungă ei la desăvâr-

șire fără noi” (Evrei 11:40). Câtă vreme tu și eu nu am ajuns acolo, 

fiind credincioși adevărați, nu poate exista o biserică perfectă! Mu-

zica armoniei cerești încă duce lipsă de anumite voci. Parte din no-

tele ei necesare sunt prea joase pentru cei ce sunt acolo, iar pentru 

alții sunt prea înalte, până când cântăreții care sunt rânduiți să 

împlinească gama corului vor ajunge acolo. Dragilor, în ziua nun-

ții Mielului, toți cei aleși vor fi acolo — mari și mici — toți credin-

cioșii care astăzi se luptă din greu cu păcatele, cu îndoielile și te-

merile. Fiecare membru din Biserica vie va fi acolo, pentru a fi că-

sătorit cu Mielul! 

Prin această căsătorie se înțelege mai mult decât ți-am spus 

până acum, căci ea înseamnă și aducerea acasă. Nu ești destinat 

să trăiești aici pentru totdeauna, în aceste corturi din mijlocul 

unui popor cu limbă străină. Mirele binecuvântat vine să te ducă 

în țara fericirii, acolo unde nu vei mai spune niciodată, „sufletul 

meu este în mijlocul leilor”. Toți cei credincioși vor pleca în curând 

în țara ta, o, Emanuel! Vom locui în ținutul unde curge lapte și 

miere, în țara soarelui în care nu este niciodată înnorat și nici nu 

apune vreodată soarele, unde este casa binecuvântaților Domnu-

lui! Cu adevărat fericită va fi aducerea acasă a Bisericii glorificate! 

Nunta este momentul încununării. Biserica este mireasa Ma-

relui Împărat și El îi va așeza cununa pe cap, făcând-o cunoscută 

ca adevărata Sa mireasă pe vecie! O, ce zi va fi aceea, când fiecare 

mădular al lui Hristos va fi încununat în El și cu El, și când fiecare 

membru al trupului Său tainic va fi glorificat în slava Mirelui! O, 

dacă aș fi acolo în acea zi! Fraților, trebuie să fim alături de Domnul 
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nostru în luptă, dacă vrem să fim alături de El în biruință. Trebuie 

să fim alături de El în purtarea cununii de spini, dacă vrem să fim 

alături de El în purtarea cununii de slavă. Trebuie să fim credinci-

oși prin harul Său, chiar până la moarte, dacă vrem să fim părtași 

gloriei vieții Sale nesfârșite. 

Nu vă pot spune tot ce semnifică, dar cu siguranță această 

nuntă simbolizează faptul că toți cei care au crezut în El vor intra 

într-o stare de fericire fără sfârșit, o stare de care nu se va apropia 

niciodată frica și pe care îndoiala nu o va întuneca niciodată. Ei vor 

fi veșnic cu Domnul, veșnic glorificați cu El! Nu vă așteptați ca bu-

zele de lut să poată vorbi despre astfel de lucruri. Este nevoie de 

limbi de foc și de cuvinte care să cadă ca niște fulgi de foc asupra 

sufletului. 

Va veni ziua, ziua zilelor, coroana și gloria timpului, când toate 

conflictele, toate riscurile și judecățile se vor sfârși pe vecie, când 

sfinții, adunați acolo în neprihănirea lui Hristos, vor fi veșnic ală-

turi de El, într-o unitate vie, durabilă și iubitoare, părtași împre-

ună aceleiași glorii, gloria Celui Preaînalt! Cum va fi oare atunci! 

Dragii mei ascultători, veți fi și voi acolo? Asigurați-vă de chemarea 

și alegerea voastră! Dacă nu îți pui credința în Miel aici, pe pământ, 

nu vei putea domni alături de El în gloria Lui. Acela care nu Îl iu-

bește pe Mielul lui Dumnezeu ca jertfă de ispășire nu va fi niciodată 

parte din mireasa Lui. Cum ai putea spera să fii glorificat cu El, 

dacă Îl ignori în ziua batjocoririi Sale? O, Mielul lui Dumnezeu, jer-

tfa pentru mine, trebuie să fiu una cu Tine, căci aceasta este însăși 

viața mea! Nu pot să trăiesc fără Tine. Cel ce auzi aceste cuvinte, 
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dacă poți vorbi în felul acesta, poți trage nădejdea că vei fi părtaș 

la nunta Mielului. 

MIRELE VINE LA NUNTĂ CA MIEL: „a venit nunta Mielului” 

(Apocalipsa 19:7). Așa trebuie să fie, pentru că, în primul rând, 

Mântuitorul nostru a fost Mielul din legământul cel veșnic, când 

tot planul Său a fost gândit, rânduit și stabilit în preștiința și hotă-

rârea din veșnicie. El este „Mielul, care a fost junghiat” (Apocalipsa 

13:8), iar legământul a fost al Lui, ca Acela care era rânduit să fie 

Garantul, Substitutul și Jertfa pentru oamenii vinovați. Așa au stat 

lucrurile încă din vechime, din veșnicie, nicidecum altfel. 

Apoi, vedem că Mielul ne-a iubit și Și-a dovedit dragostea. 

Dragilor, El nu doar că ne-a dat cuvinte de dragoste atunci când S-

a coborât din cer și a locuit printre noi, smerit printre ai Săi, ci a 

trecut la faptele dragostei adevărate. Dovada supremă a iubirii 

Sale a constat în aceea că El a fost dus ca un miel la măcelărie. Când 

Și-a vărsat sângele ca jertfă, se putea spune foarte bine, „Iată, cât 

de mult i-a iubit!” Dacă ar fi să vorbești despre dragostea lui Isus, 

nu vei menționa schimbarea la față, ci răstignirea. Ghetsimani și 

Golgota își vor face loc pe buzele tale. Aici Și-a demonstrat El, din-

colo de orice îndoială, dragostea pentru noi. Iată cum se poate ex-

prima ea: „m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine” (Gala-

teni 2:20), ca și cum acea jertfă este dovada clară a faptului că m-a 

iubit. Citiți iarăși: „Hristos a iubit Biserica și S-a dat pe Sine pentru 

ea” (Efeseni. 5:25). Dovada dragostei Lui față de Biserică este jer-

tfirea Lui pentru ea. „La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit 

și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce” (Fi-
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lipeni 2:8). „Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dum-

nezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi” (1 Ioan 4:10). După cum 

puteți vedea, El Și-a dovedit dragostea ca Miel, și tot ca Miel va ce-

lebra nunta Sa cu noi. 

Să mergem un pas mai departe. Dragostea, într-o căsătorie, 

trebuie să vină din ambele părți, așa cum este cazul Mielului, pe 

care noi Îl iubim. Anterior, nu aveam nicio dragoste pentru Hris-

tos. Cum aș fi putut să Îl iubesc, dacă nu vedeam rănile și sângele 

Lui? „Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi” (1 Ioan 4:19). În 

ciuda faptului că eram îndemnat să o admir, viața Lui perfectă era 

o condamnare pentru mine. Dar dragostea care m-a atras la El s-a 

dovedit în caracterul substitutiv al Lui, când a purtat păcatele 

mele în trupul Său pe lemn. Dragilor, nu este același lucru aplicabil 

și în cazul vostru? Am auzit o mulțime de lucruri legate de conver-

tiri care au survenit ca urmare a admirației caracterului lui Hris-

tos, dar nu m-am întâlnit niciodată cu vreuna din aceste persoane; 

eu m-am întâlnit întotdeauna cu acele convertiri ce au survenit 

dintr-un simțământ al nevoii de mântuire și din conștientizarea 

vinovăției, care nu putea fi înlăturată vreodată decât prin agonia 

și moartea Lui, prin care păcatul este iertat pe drept, iar răul în-

vins. Aceasta este învățătura măreață care câștigă inimile. Hristos 

ne iubește în calitate de Miel, iar noi Îl iubim fiind Mielul nostru. 

Mai apoi, căsătoria este simbolul celei mai perfecte uniri. Cu 

siguranță, Isus S-a alăturat poporului Său cel mai îndeaproape în 

calitatea Sa de Miel. Domnul nostru S-a apropiat cel mai mult de 

noi atunci când a luat natura noastră, căci așa S-a făcut El os din 

oasele noastre și carne din carnea noastră. El S-a apropiat mult de 
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noi atunci când, pentru această cauză, a plecat din prezența Tată-

lui Său din ceruri și S-a făcut un singur trup cu Biserica Lui. El nu 

putea fi păcătos, așa cum era Biserica. Dar a luat păcatele ei asupra 

Sa și le-a purtat, îndepărtându-le. Așa și este scris: „Domnul a făcut 

să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor” (Isaia 53:6). Când 

„a fost pus în numărul celor fărădelege” și când sabia răzbunării L-

a lovit în locul nostru, atunci El S-a apropiat de noi mai mult decât 

ar fi putut să o facă chiar și în perfecțiunea întrupării Sale. Nu pot 

concepe o unire mai apropiată decât aceea dintre Hristos și sufle-

tele răscumpărate prin sângele Lui. Uitându-mă la El în moartea 

Sa, mă simt forțat să strig, „O, Isuse, sigur că ești un Soț pentru 

mine prin sângele Tău! Te-ai unit cu mine prin ceva mai apropiat 

decât faptul că ești părtaș naturii mele. Căci natura Ta a purtat pă-

catul meu și a suferit pedeapsa mâniei în locul meu. Acum, ești 

una cu mine în toate lucrurile, printr-o unire ca aceea care Te leagă 

de Tatăl. O unire minunată este astfel realizată prin faptul că Dom-

nul nostru este Mielul nostru…” 

Dacă aș putea alege astăzi, rămânând în această stare, să văd 

pe Domnul meu în gloria Sa sau să Îl văd pe cruce, aș alege pe cea 

de-a doua. Evident, aș prefera să văd gloria Lui și să fiu cu El. Dar, 

câtă vreme locuiesc aici, înconjurat de păcat și suferință, privirea 

ațintită la durerile Lui are cel mai puternic efect asupra mea. „O, 

Căpetenie sfântă, rănită pentru mine”, cât de mult tânjesc să Te 

privesc! Nu mă simt niciodată mai apropiat de Domnul meu ca 

atunci când privesc la crucea Lui și Îl văd vărsând sângele Lui pen-

tru mine. M-am simțit aproape cuprinse în brațele Sale și, ca Ioan, 

mi-am plecat capul pe pieptul Lui, privind la patimile Sale. De 

aceea, nu este de mirare că, întrucât El se apropie de noi cel mai 
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mult atunci când Îl privim ca Miel, El găsește plăcut să denu-

mească unirea Sa veșnică și minunată, alături de Biserica Lui, 

„nunta Mielului”. 

Și, o, dragă cititor, când ajungi să te gândești la faptul că vei fi 

căsătorit cu El, vei fi una cu El, când te gândești că nu vei avea ni-

ciun gând, nicio obiecție, nicio dorință și nicio slavă altele decât 

acelea care se găsesc în El, Cel ce a fost mort dar este viu — nu sunt 

aceste lucruri însăși cerul, locul unde Mielul este lumina? Să Îl con-

templăm și să Îl adorăm veșnic pe Cel ce S-a jertfit, Cel fără pată 

înaintea lui Dumnezeu, care S-a dat ca jertfă de ispășire pentru noi 

— acesta va fi un ospăț nesfârșit al dragostei recunoscătoare! Nu 

vom obosi niciodată meditând la acest subiect! Când Îl vezi pe 

Domnul venind din Edom, cu hainele vopsite în teascul unde a căl-

cat în picioare pe vrăjmașii Lui, ești cuprins de uimire și de groaza 

acelei arătări înfricoșate a dreptății Lui. Dar atunci când Îl vezi îm-

brăcat în acea haină înmuiată doar în sângele Lui, vei cânta cu glas 

tare: „Vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupi pecețile: căci ai fost 

junghiat, și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oa-

meni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice 

neam” (Apocalipsa 5:9). Și aș putea să continui să cânt, „vrednic 

este Mielul care a fost junghiat”, să cânt pentru toată veșnicia! 

Acest subiect este inepuizabil, pentru că are în el totul: dreptatea, 

îndurarea, puterea, răbdarea, dragostea, autoritatea, harul și glo-

ria. Domnul meu este peste măsură de glorios atunci când privesc 

la El ca la Mielul lui Dumnezeu. Acest lucru face ca Raiul să fie de 

șapte ori mai prețios pentru mine, gândindu-mă că atunci mă voi 

alătura Lui cu legături veșnice, Lui, Mielului! [În această clipă, ci-

neva de la balcon a strigat „Domnul să fie lăudat!”] Da, prietene, Îl 
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vom lăuda pe Domnul! „Să-I dăm slavă” este porunca ce s-a auzit 

ieșind din tron — „Să ne bucurăm, să ne veselim, și să-I dăm slavă! 

Căci a venit nunta Mielului; soția Lui s-a pregătit” (Apocalipsa 

19:7). 

Voi încheia acum cu această întrebare: Îți pui tu încrederea 

în Miel? Te avertizez că, dacă ai o religie care nu are în ea sângele 

lui Hristos, nici nu merită să te gândești la ea, ci ai face mai bine să 

o lepezi. Nu-ți va fi de niciun ajutor. De asemenea, te avertizez că, 

dacă nu Îl iubești pe Miel, nu te poți căsători cu El. El nu se va căsă-

tori niciodată cu cei care nu Îl iubesc. Trebuie să Îl primești pe Isus 

ca jertfă pentru tine, sau nu Îl vei avea deloc. Este inutil să spui, 

„voi urma exemplul lui Hristos”. Nu vei face nimic. Este fără rost 

să afirmi, „El va fi învățătorul meu”. El nu te va recunoaște drept 

ucenic, dacă nu Îl vei primi ca jertfă. Trebuie să Îl primești ca Miel, 

altfel nu poți avea de-a face cu El. Dacă disprețuiești sau ignori 

sângele lui Hristos, disprețuiești și ignori întreaga Persoană a lui 

Hristos. Hristos este nimic pentru tine dacă El nu este ispășirea ta. 

Toți cei care sperați să fiți salvați prin faptele Legii sau prin orice 

altceva în afara sângelui și a neprihănirii Lui, sunteți străini de 

creștinism. Nu aveți parte de Isus nici aici, și nici nu veți fi părtași 

Lui după aceea, când va lua la Sine Biserica Sa răscumpărată, pen-

tru a fi mireasa Lui pe veci de veci. Dumnezeu să vă binecuvânteze, 

pentru Numele lui Hristos. Amin. 

Predică rostită în dimineața zilei Domnului, pe 21 iulie 1889,  

la Metropolitan Tabernacle, Newington. 

_______________________ 
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Charles H. Spurgeon (1834-1892): influent predicator baptist din 

Anglia. Colecția de predici ale lui Spurgeon însumează 63 de vo-

lume. Cele 20-25 de milioane de cuvinte conținute în predicile sale 

sunt echivalente cu 27 de volume din ediția a noua a Encyclopaedia 

Britannica și constituie cel mai voluminos set de cărți ale unui sin-

gur autor din istoria creștinismului. S-a născut la Kelvedon, Essex, 

Anglia. 

 


