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INTRODUCERE 
 

 

 

 
 

 
În ziua de azi este imperativ ca familiile noastre să fie puterni-

ce și la adăpost. Familia și Biserica sunt cele două instituții împo-

triva cărora diavolul luptă cu cea mai mare înverșunare. De aceea 

este important să înțelegem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu des-

pre familie. 

Dumnezeu vrea ca tu să ai succes în căsnicie și familia ta să fie 

un loc plin de dragoste. Fie că ești căsătorit sau ești singur, Dum-

nezeu vrea ca viața ta să fie plină de pace. Aliniindu-te Cuvântului 

lui Dumnezeu, vei obține rezultate bune. Căminul tău va deveni 

„cerul coborât pe pământ”. 

Această carte este împărțită în șase capitole. Capitolul 1 se 

ocupă de anumite greșeli comune pe care oamenii le fac în ceea ce 

privește înțelegerea a ceea ce spune Biblia despre căsătorie, divorț 

și recăsătorire. Observăm că aparent, există o discrepanță între 

ceea ce spune Isus în Matei cap.19 și ceea ce spune Pavel în 1 

Corinteni cap.7 și de-a lungul anilor, oamenii s-au străduit să gă-

sească răspunsul corect. Eu explic în capitolul 2 cum să interpre-

tezi aceste pasaje, bazat pe regulile comun acceptate despre inter-

pretarea Bibliei. 

Apoi, în capitolul 3 explic legea care trebuie să guverneze azi 

asupra Trupului lui Hristos – legea dragostei. Indiferent de situația 

în care te afli azi, fie că ești căsătorit cu un creștin, sau cu un ne-
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creștin, fie că ești abandonat de un soț creștin sau de unul necreș-

tin, sau chiar dacă ești singur, ridică-te din poziția în care te afli și 

umblă în dragostea lui Dumnezeu. 

Capitolul 4 intră în detalii în ceea ce privește viziunea lui 

Dumnezeu despre căsnicie. Din vremea când Adam a păcătuit și  

până când a venit Isus Hristos să răscumpere omenirea, omul  nu a 

fost capabil să aibă modelul divin de căsnicie pe care Dumnezeu l-

a avut în plan în grădina Edenului. Viața și natura lui Dumnezeu 

nu se aflau în om în această perioadă. Însă azi, ca bărbați și femei 

aflați sub Noul Legământ, suntem capabili să împlinim planul lui 

Dumnezeu despre căsătorie. În acest capitol voi  discuta despre 

supunere și autoritate, mai ales în relația dintre soți, deoarece în 

Trupul lui Hristos s-a perpetuat o înțelegere greșită în acest sens. 

Voi explica ce înseamnă a se supune unul altuia într-o căsnicie. 

  Vreme de mai mult de șaizeci și cinci de ani am ascultat pro-

blemele cu care se confruntă oamenii în căsniciile și familiile lor 

și  am descoperit că toate problemele maritale se învârt în jurul a 

patru lucruri. În capitolul 5 voi discuta în amănunt aceste patru 

zone de conflict și voi oferi soluții practice de rezolvare a oricărei 

probleme din aceste zone. 

Capitolul 6 se concentrează asupra familiei. Prin acțiunile și 

vorbele tale, creezi atmosfera din căminul tău. Atunci când ești un 

bun exemplu pentru copiii tăi și-i înconjori cu credință și dragoste, 

oferi resursele corecte pentru a-i face să crească și să devină băr-

bați și femei cu frică de Dumnezeu, evlavioși. 

Fie că ești singur, căsătorit sau divorțat, această carte intențio-

nează să te ajute a împlini idealul lui Dumnezeu pentru căminul 

tău. Poți avea căsnicia pe care o dorești. Poți avea familia pe care 

o dorești. Prin simpla înțelegere a ceea ce spune Cuvântul lui 

Dumnezeu și apoi acționând conform Cuvântului, poți experimen-

ta dragostea și pacea lui Dumnezeu în casa ta. 
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C A P I T O L U L  I 

 

 

 

CĂSĂTORIE, DIVORȚ  

ȘI RECĂSĂTORIRE 
  

 

 
 

 

 

Nevoile momentului, condițiile actuale și poziția Bisericii, au 

determinat necesitatea imperativă de a pune în discuție subiectul 

căsătoriei, al divorțului și al recăsătoririi. Aceasta este cea mai 

mare problemă cu care se confruntă relațiile interumane. Divorțul 

și recăsătorirea au devenit o problemă națională. 

Sunt trei perspective principale din care scriu această carte. În 

primul rând scriu cunoscând durerea provocată de un cămin des-

trămat. Tatăl meu și-a abandonat familia atunci când eu abia îm-

plinisem cinci ani. Știu ce înseamnă să crești fără tată. Am văzut 

durerea și povara ce apasă umerii unei mame singure, ce încearcă 

să-și ducă mai departe familia de una singură. Propria mea mamă 

a suferit teribil, ajungând depresivă și cu numeroase tentative de 

sinucidere.  

Cunosc rănile pe care un divorț le provoacă într-o inimă tânără. 

Fratele meu și cu mine ne-am urât tatăl pentru ceea ce a făcut și 
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chiar plănuiam să-l ucidem, atunci când vom crește mari. Cu sigu-

ranță înțeleg de ce Dumnezeu a spus că urăște divorțul (Mal.2:14-

16), fiindcă am văzut și am experimentat pe pielea mea durerea și 

distrugerile pe care le provoacă. 

În al doilea rând scriu ca unul ce cunoaște bucuria unei căsnicii 

fericite. În momentul scrierii acestei cărți împlinim șaizeci și doi 

de ani de căsătorie. Am văzut binecuvântarea pe care o aduce o 

căsnicie în care domnește dragostea lui Dumnezeu. Am văzut be-

neficiile în a avea un partener evlavios, o iubită cu care am putut 

trece prin viață, împărțind binecuvântările și provocările împreu-

nă. Ne-am confruntat cu dificultăți în viață și în căsnicie, așa cum 

se întâmplă cu orice cuplu, însă Dumnezeu ne-a dat biruință de 

fiecare dată. Nu  am căutat niciodată soluția cea mai simplă în 

căsnicie, ci totdeauna am cerut ajutorul lui Dumnezeu și El ni l-a 

dat. 

În al treilea rând, scriu ca și slujitor al Evangheliei, ca unul ce 

are sarcina divină de a păstra ca ghid și autoritate supremă a tutu-

ror lucrurilor, Cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut durerea, suferin-

ța și condamnarea la care erau supuse victimele divorțului ca re-

zultat al unei interpretări greșite a scripturii, a unei credințe lega-

liste și a unei gândiri „religioase”. I-am văzut pe cei care simțeau 

că-l reprezintă pe Hristos, cum acuzau pe cei care divorțaseră și s-

au recăsătorit, tratându-i ca pe niște creștini de mâna a doua sau ca 

și cum ei ar fi comis păcatul de neiertat. Oricum, ei erau cu totul 

altfel decât Hristos în ceea ce privește harul și îndurarea cu care El 

trata oamenii. Pe de altă parte am văzut cupluri care pretindeau că 

sunt creștini, însă își tratau căsnicia cu ușurință, ca pe ceva trecă-

tor. Cu siguranță nu încurajez această atitudine de „libertinaj”, 

lipsa de dedicare, ce se practică de atât de mulți în cercurile bise-

ricești din ziua de azi. 

Problema noastră este că am fost crescuți în biserici diferite ce 

ne învață lucruri diferite și nu am încercat deloc să gândim cu 

propria noastră minte. Am acceptat cu ușurință ceea ce ceilalți ne 

spuneau. Însă eu am fost întotdeauna un pic diferit. M-am născut 




