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Reacţie Larry Richards 
 

Este fără îndoială adevărat că „planul 
original al lui Dumnezeu pentru creaţie şi voia 
Lui pentru căsătorie a fost ca aceasta să fie 
permanentă, până la moarte“. Este adevărat că 
Legea nu porunceşte divorţul, ci doar îl 
îngăduie datorită împietririi inimii oamenilor. 
Nu există nici cea mai mică îndoială că 
divorţul implică păcatul - păcat săvârşit de cel 
puţin una dintre părţi şi de cele mai multe ori 
atât de partea soţului cât şi a soţiei care 
divorţează. Păcatul constă cel puţin în eşecul 
de a căuta binele partenerului: eşecul în a fi 
sensibil, smerit, iertător, grijuliu sau atent. În 
cel mai rău caz, păcatul implicat este 
brutalitatea: de natură fizică sau psihologică, 
abuz sexual asupra fiilor, fiicelor sau 
promiscuitate. Orice consilier marital a fost 
forţat cel puţin o dată să se întrebe cum pot 
oamenii (şi de multe ori „creştinii“) să se 
poarte unii cu alţii în acest mod! 

Răspunsul este bineînţeles cel dat de Isus.: 
„împietrirea inimii voastre“. Nu, nu este vorba 
despre o împietrire a inimii care conduce o 
persoană la divorţ în ciuda voii revelate a lui 
Dumnezeu, ci acea împietrire a inimii pe care 
Vechiul Testament o descrie ca fiind abuzul 
sistematic asupra altor persoane (Deuteronom 
15.7), precum şi respingerea ostentativă a voii 
lui Dumnezeu (Ps. 95:8; 2 Cronici 36:13). 
Dumnezeu nu a poruncit divorţul, ci în 
îndurarea Sa l-a îngăduit. Şi, înţeles corect, la 
fel face şi Noul Testament. Atât Isus cât şi 
Pavel, după cum am sugerat în capitolul meu 
din carte, interpretează divorţul şi 
recăsătorirea ca pe o încălcare a planului lui 
Dumnezeu, considerându-l prin urmare ca 
fiind păcat. Dar pasajele în care Isus şi marele 
apostol tratează această problemă nu interzic 
nici una nici alta. 

Dacă ar fi să scot în evidenţă slăbiciunile 
lui Laney din prezentarea sa, aş sugera trei 
mari eşecuri: 1) Un eşec în găsirea sensului 
relaţiei de unire sub un singur trup în 
căsătorie; 2) un eşec în găsirea logicii din 
Deuteronom 24; 3) un eşec în aplicarea 
învăţăturilor Scripturii despre milă şi iertare la 
problema divorţului şi a recăsătoririi.  

1. Natura relaţiei de unire într-un singur 
trup. Ce înseamnă „un singur trup?“ Am 
sugerat că substantivul bāsār (trup) din ebraică 
plasează atenţia asupra oamenilor ca persoane 

ce trebuie să-şi trăiască viaţa ca parte 
integrantă a universului fizic. În acest sens, 
afirmaţia că un bărbat şi o femeie devin un 
singur trup prin căsătorie (Gen. 2:24) se referă 
la mult mai mult decât relaţia sexuală. Actul 
unirii împreună este un simbol al faptului că 
orice cuplu căsătorit este chemat de 
Dumnezeu să trăiască în această lume 
împărtăşind orice binecuvântare şi tragedie cu 
care se întâlnesc în viaţa lor.1 

Dar cuvântul „trup“ atrage atenţia şi 
asupra slăbiciunii morale umane. În trup, 
suntem muritori, slabi şi fragili. Accentul pe 
slăbiciune îl vedem şi în Psalmul 78:39 ca şi 
în alte texte. Dumnezeu în mila Sa „ şi-a adus 
aminte că ei nu erau decât carne, o suflare care 
trece şi nu se mai întoarce“. Accentul pe 
slăbiciunea umană din cuvântul bāsār este atât 
de clar, încât l-a determinat pe Hans Walter 
Wolff să o definească prin expresia „omul în 
infirmitatea sa“.2 

Aşadar, soţul şi soţia care sunt chemaţi să-
şi împărtăşească viaţa împreună ca un singur 
trup, ca o singură fiinţă în lunga lor experienţă 
de-o viaţă în această lume, împlinesc această 
chemare ca şi fiinţe infirme; mortalitatea, 
slăbiciunea şi fragilitatea ne fac pe toţi să fim 
vulnerabili la defecte şi eşecuri, dar în acelaşi 
timp sunt obiectul îndurării pline de 
compasiune a lui Dumnezeu. 

2. Logica textului din Deuteronom 24. 
Isus a explicat-o pe scurt. Moise permitea 
divorţul datorită inimilor lor împietrite. 
Trupul, carnea era slabă. Un soţ şi o soţie 
resping chemarea lui Dumnezeu la unire şi, cu 
inima împietrită faţă de partenerul său, 
transformă ceea ce trebuia să fie o relaţie 
pozitivă de îngrijire într-una dură, 
distrugătoare. În asemenea cazuri, este voia lui 
Dumnezeu pentru acel cuplu să rămână 
împreună? Doreşte Dumnezeu ca soţia 
bruscată fizic în mod continuu să rămână 
căsătorită, aşteptând fără speranţă următoarea 
criză de furie? Are Dumnezeu aşteptarea ca 
victima abuzului verbal permanent din partea 
unui soţ sau a unei soţii care se simte bine 
doar dacă îşi înjoseşte partenerul, să continue 
să fie victima umilirii şi abuzului? Nu vreau să 
spun că în asemenea cazuri trebuie să se 
divorţeze, dar când Dumnezeu a permis 
divorţul pentru victimele celor cu inima 
împietrită, cum putem noi astăzi să le 
interzicem creştinilor această opţiune? 
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3. Aplicarea învăţăturilor Scripturii despre 
milă şi iertare la problema divorţului şi 
recăsătoririi. Ceea ce ridică cele mai mari 
probleme este bineînţeles eşecul lui Laney în a 
sesiza ceea ce psalmistul a spus atât de 
limpede. Dumnezeu este îndurător faţă de noi 
când păcătuim şi când avem eşecuri. Psalmul 
78 este un psalm istoric: derulează răzvrătirea 
persistentă a poporului Israel împotriva lui 
Dumnezeu nu odată, ci de zeci de ori. Cu toate 
acestea, Dumnezeu şi-a oprit mânia de la ei, 
aducându-şi aminte de slăbiciunea umană. Ba 
mai mult, Dumnezeu „l-a ales pe David 
slujitorul Său şi l-a prezentat poporului ca pe 
păstorul lor“ (78:70-71). 

În mod clar, divorţul şi recăsătorirea nu 
reprezintă idealul lui Dumnezeu şi sunt fără 
îndoială produsul păcatului. Sunt de acord din 
toată inima cu modul în care Laney a 
identificat chemarea la o legătură permanentă 
şi divorţul ca fiind un păcat. Există însă iertare 
pentru cei care comit divorţul? Există oare 
destul har care să le permită recăsătorirea? Din 
ceea ce am citit în acest capitol, acest lucru 
este sub semnul întrebării. După modul în care 
fratele meu vede acest univers, condus în mod 
rigid de lege, probabil că Petru, care s-a 
lepădat de Domnul, ar fi fost considerat un 
gunoi al trecutului. Iar Iona ar fi fost digerat 
de balenă. 

Ce bucuros sunt că trăiesc în universul lui 
Dumnezeu! Cât de milostiv s-a arătat 
Dumnezeu! În repetate rânduri L-am 
dezamăgit. Cu toate acestea, de fiecare dată s-
a uitat la noi în mila Sa. El este iertător. Şi ne 
dă putere să încercăm din nou în a împlini 
voia Lui. 

 
                                                 
1 Larry Richards, Expository Dictionary of Bible 
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