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Introducere 
H. Wayne House 
 

Fenomenul divorţului a pătruns în societatea 
noastră astfel încât rata căsătoriilor este aproape 
identică cu rata divorţurilor. Aceasta nu se 
restrânge doar la mediul necreştin. Creştinii 
asaltează de asemenea cabinetele de psihologie 
şi de consiliere familială, căutând să rezolve 
conflicte aparent ireconciliabile. 

Pe lângă faptul că vieţile celor afectaţi se află 
în dificultate, modul în care pastorii şi teologii 
au ajuns la concluzii diferite, uneori 
contradictorii pe tema divorţului şi recăsătoririi 
are darul de a-l umple pe laic de nedumerire: 
dacă experţii nu au ajuns la un acord comun, ce 
pot face sau crede oamenii obişnuiţi? Astfel, în 
această carte sînt prezentate patru argumente 
standard din perspective diferite, precum şi 
contra-argumente pentru fiecare dintre ele. Într-
un astfel de context, cititorul mediu poate evalua 
validitatea divorţului şi recăsătoririi. 

Fiecare persoană care a contribuit la această 
carte a petrecut neobişnuit de mult timp studiind 
problema divorţului şi recăsătoririi. Fiecare a 
scris fie cărţi, fie manuscrise, privind în detaliu 
fiecare punct de vedere prezentat în acest volum. 
Totuşi, ei au ajuns la concluzii diferite în mai 
multe probleme. Aceasta se datorează în parte 
faptului că ei au păreri diferite asupra felului în 
care se înţelege căsătoria, asupra semnificaţiei 
expresiei „un singur trup“ şi asupra importanţei 
sau înţelegerii corecte din punct de vedere 
gramatical a pasajelor biblice specifice 
subiectului. Cititorii vor observa unele dintre 
acestea precum şi alte influenţe în timp ce vor 
parcurge fiecare capitol. 

Cartea mai conţine şi câte un studiu de caz pe 
care fiecare autor l-a introdus la sfârşitul 
secţiunii care îi aparţine. Aceasta permite 
cititorului să treacă peste argumentele tehnice şi 
să observe cum o anume perspectivă 
funcţionează în viaţa reală. 

Reacţiile conferă o privire importantă în 
poziţia fiecărui autor. Aici, ceilalţi autori au 
ocazia de a menţiona punctele de comun acord 
şi a explica mai pe îndelete punctele de 
divergenţă. În mai multe ocazii reacţiile sunt 
cele mai folositoare pentru că punctele majore 
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de divergenţă sunt subliniate şi argumentate în 
mod mai succint. 

Veţi descoperi în curând că autorii acestei 
cărţi fac referinţă din abundenţă la versete 
biblice. Ar fi mai indicat dacă aţi putea citi 
aceste versete împreună cu argumentele 
invocate de fiecare autor, exprimate de multe ori 
în versiuni sau traduceri diferite, astfel încât să 
puteţi beneficia din plin de prezentarea biblică 
realizată de fiecare autor. Unele dintre pasajele 
majore se găsesc în Geneza 2:24, Levitic 18:6-
18, Deuteronom 24:1-3, Matei 5:32 – în special 
versetul 9 – Marcu 10:2-12 şi 1 Corinteni 7:12-
16. 

Veţi observa de asemenea că există o 
controversă considerabilă în ce priveşte înţelesul 
unelor cuvinte din limba ebraică sau greacă. 
Dacă nu cunoaşteţi limbile greacă sau ebraică, s-
ar putea să vi se pară dificil de urmărit, însă 
nevoia de a discuta aceste probleme devine 
evidentă. De vreme ce Scriptura a fost scrisă în 
aceste limbi, deseori sensul unui pasaj depinde 
de o înţelegere corectă a cuvintelor folosite de 
către autorii biblici. O atenţie sporită acordată 
celorlalţi autori ai cărţii vă va fi de folos în 
această problemă. De asemenea aţi putea dori să 
căutaţi cuvintele potrivite – sensul în original, ca 
şi traducerea lor – într-un dicţionar biblic, într-
un dicţionar de greacă sau ebraică sau intr-o 
concordanţă substanţială. Bunul simţ vă va 
ajuta, comparând totodată pasajele din Scriptură 
cu alte pasaje. 

Cei patru autori ai cărţii ajung la concluzii 
diferite ce rezultă din greutatea diferită pe care 
fiecare o conferă diverselor pasaje. Ce înseamnă 
„un singur trup“? Se referă oare la relaţii de 
sânge? Care este natura căsătoriei? Este ea prin 
natura ei indisolubilă? Cum putem explica 
divorţul de soţiile străine din Ezra şi Maleahi? 

Se referă Isus la perioada de logodnă atunci 
când foloseşte cuvântul curvie în Matei 19:9? 
Ori se referă la un act incestuos? Oferă Isus o 
nouă învăţătură care anulează învăţătura lui 
Moise din Deuteronom? Se referă oare Matei 
19:9 doar la divorţ şi nu la recăsătorire, ori 
recăsătorirea face parte în mod natural din 
înţelegerea divorţului? Dacă curvia include 
adulterul, precum şi alte păcate sexuale, se 
referă oare la un singur act sau se referă la o 
stare continuă? 

Introduce Pavel o altă excepţie în afară de 
„curvie“ sau „imoralitate sexuală“ în 1 Corinteni 
7, adică părăsirea de către partenerul 
necredincios? Înseamnă aceasta că partenerul 
creştin trebuie să rămână necăsătorit sau se 
permite o nouă căsătorie? 

O întrebare cu înţeles mai larg în ce priveşte 
divorţul şi recăsătorirea pentru cei creştini este 
cum afectează harul lui Dumnezeu această 
problemă. Unde şi cum intervine iertarea lui 
Dumnezeu? Acestea şi multe alte întrebări vă 
aşteaptă în această carte. Mă rog ca Dumnezeu 
să o folosească pentru a vă ajuta să găsiţi 
răspunsul Său. 
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