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Reacţie la capitolul 3  
Larry Richards 
 

Thomas Edgar a adus o contribuţie 
deosebită discuţiei noastre. Analiza lui atentă 
şi credincioşia faţă de textul biblic nu fac 
decât să scoată în evidenţă slăbiciunile 
perspectivelor anterioare ale primilor doi 
autori. Presupunerea conform căreia căsătoria 
ar fi permanentă, care reiese din exegeza lor, 
nu poate avea nici o bază. 

Cred că Edgar ne-a arătat din Scripturi că 
o căsătorie poate „fi cu adevărat desfăcută prin 
moartea unuia dintre parteneri.“ Cred că a 
arătat de asemenea că doar prin alterarea 
textului şi implicit prin abaterea de la deplina 
inspiraţie şi autoritate a Scripturii se pot 
menţine perspectivele potrivit cărora nu e 
permis divorţul, respectiv nu e permisă 
recăsătorirea. Sunt de acord cu concluzia sa 
potrivit căreia recăsătorirea este permisă în 
caz de adulter sau părăsire. Dar aş dori să 
adaug câteva cuvinte de clarificare. 

În primul rând, „valid“ nu înseamnă 
neapărat de dorit sau cel mai bun. O persoană 
poate divorţa de partenerul său necredincios. 
Dar Osea ne aminteşte că putem fi chemaţi ca 
prin căsniciile noastre să imităm dragostea lui 
Dumnezeu persistentă şi vindecătoare pentru 
poporul Israel. Adulterul, pe cât de distrugător 
şi dăunător este, poate fi un simptom al 
distrugerii relaţiei de căsătorie, mai degrabă 
decât cauza ei. Uneori, o soţie creştină 
iubitoare şi iertătoare împreună cu un consilier 
înţelept pot aduce vindecare şi recuperare 
pentru cei doi parteneri şi pentru căsătoria lor. 

Este mai corect din partea noastră să-i 
spunem partenerului care a fost înşelat că 
„poate“ divorţa. Dar nu este problema noastră 
să-i spunem dacă trebuie sau nu să facă acest 
pas. În schimb, trebuie să ajutăm la 
schimbarea întâi a persoanei, apoi a căsniciei. 

În al doilea rând, este nerealist să 
considerăm că  partenerul „nevinovat“ într-un 
divorţ cauzat de adulter sau părăsire se poate 
recăsători, în timp ce partenerul „vinovat“ nu 
se poate recăsători. Apostolul Pavel tratează 
divorţul în 1 Corinteni 7 într-un mod foarte 
practic. Credincioşii din Corint doreau foarte 
mult să afle cum pot asculta atât de sfatul lui 
Pavel de a nu se înjuga la un jug nepotrivit cu 
cei necredincioşi, cât şi de învăţăturile lui Isus 

despre idealul relaţiei de căsătorie. Apostolul 
Pavel i-a sfătuit mai întâi să nu iniţieze 
divorţul, chiar de ar fi căsătoriţi cu un partener 
necredincios. Dar dacă totuşi divorţau, 
trebuiau să rămână necăsătoriţi şi să caute să 
se împace cu partenera. Apoi a mers mai 
departe, căutând să-i elibereze de vinovăţie şi 
de legăturile relaţiei pe cei a căror soţii 
necredincioase nu mai voiau să stea cu ei. 
Dacă un soţ sau o soţie îşi părăsea 
partenera(ul), acesta nu mai era „legat“ şi în 
mod evident avea dreptul să se recăsătorească. 

După cum subliniază Edgar, din moment 
ce căsătoria este o instituţie a întregii 
umanităţi, nu doar a celor credincioşi, acest 
principiu se poate extinde şi la căsătoriile între 
doi parteneri creştini, dar şi la cele mixte. 
Dacă un soţ sau o soţie îşi părăseşte 
partenera(ul), căsătoria este cea care s-a 
încheiat. Aceasta este realitatea. Şi dacă nu 
există nici o legătură de căsătorie, fostele soţii 
ca persoane libere se pot recăsători. 

Această perspectivă nu aduce lumină 
asupra păcatului care a corupt relaţia de 
căsătorie. Nu aduce lumină asupra 
recăsătoririi, de care trebuie să se apropie cu 
foarte mare precauţie şi rugăciune toţi cei care 
au eşuat deja într-una. De asemenea, această 
perspectivă evită contradicţia susţinerii că 
partenerul nevinovat este necăsătorit şi liber să 
se recăsătorească, în timp ce partenerul 
vinovat este într-un fel tot căsătorit, prin 
urmare nu se mai poate recăsători. 

Această perspectivă evită de asemenea 
contradicţia spirituală de a afirma harul şi 
iertarea pentru un păcătos, în timp ce insistă că 
în acest caz nu există nici har, nici iertare 
pentru persoana pe care noi o considerăm şi 
mai păcătoasă. 

Dar ajunge cu critica. Este rândul meu 
acum, şi în contribuţia finală pe care o voi 
aduce acestei dezbateri importante veţi 
înţelege mai bine motivaţia din spatele poziţiei 
pe care am adoptat-o. 

 
 


