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GENEZA 2:24 ÎN NOUL TESTAMENT1

 
 Prof. univ. dr. Hans Klein 

 
 

 
 

Introducere 
Însemnătatea Bibliei pentru societatea modernă este în 

mare măsură o problemă de interpretare a ei. Aceasta, datorită 
faptului că Scriptura nu este o carte modernă, ci o operă născută 
de-a lungul multor secole, o carte care a fost de folos oamenilor în 
circumstanţe foarte diferite, ajutându-i să se orienteze conform 
voii lui Dumnezeu. Cercetătorii Bibliei au arătat, de-a lungul 
ultimelor două secole de la Iluminism încoace, cât de dramatice au 
fost unele circumstanţe pentru autorii Bibliei şi cum au încercat ei 
să actualizeze texte vechi pentru situaţii diferite. 

Aceste aserţiuni ar putea stârni în mintea cititorului ideea 
că pentru mine Sfânta Scriptură nu este altceva decât o carte 
obişnuită, desigur din timpuri străvechi, şi că aş nega, prin urmare, 
inspiraţia verbală. Nu este aşa. Rămân un adept al inspiraţiei 
verbale, dar înţeleg inspiraţia verbală ca pe un mesaj al Sfântului 
Duh pentru un timp anumit, în circumstanţe clar definite, pentru 
un grup relativ numeros de ascultători - în general, poporul lui 
Dumnezeu. Este datoria noastră să scoatem la iveală modul în 
care autorii au vorbit ascultătorilor lor, comunicându-le Cuvântul 
lui Dumnezeu în situaţia lor particulară. Textele vechi au fost 
mereu actualizate, de aceea, consider că sunt inspirate chiar şi 

                                                 
1 Deoarece tematica nu este pur exegetică, notele au fost reduse la strictul 
necesar. 
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variantele textului, desigur pentru o comunitate restrânsă de 
credincioşi, pe o perioadă limitată. Doresc să explic ceea ce am 
formulat cu privire la un singur text – Gen. 2:24 - ascultând 
mesajul lui şi felul cum a fost înţeles de către Isus şi de către unii 
reprezentanţi ai creştinismului timpuriu. 
 

2. Textul din Geneza 2:24 
Gen. 2:24 este plasat în contextul istorisirii despre creaţia 

omului din Gen. 2. Autorul vrea să sublinieze faptul că soţul şi 
soţia sunt o singură entitate şi relatează modul în care Dumnezeu 
provoacă un somn adânc, comparabil cu o narcoză, peste omul 
deja creat, îi extrage o coastă şi, folosind-o ca schelet, o creează pe 
soţie ca pe un corespondent al omului. Omul o recunoaşte pe 
soţie ca parte a lui însuşi, astfel încât cu ea şi numai cu ea 
formează o unitate. Autorul menţionează: „De aceea va lăsa omul pe 
tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de soţia sa. Şi vor deveni un singur 
trup,“ ceea ce însemnă o singură entitate, un singur corp, un tot 
întreg nou.2

 
Afirmaţia citată mai sus presupune ca soţul să lase casa 

părintească şi se mută în casa soţiei. O astfel de concepţie derivă 
probabil dintr-o epocă mai timpurie, care nu se mai regăseşte în 
scrierile VT. Numim această epocă cea a matriarhatului, unde 
femeia este dominantă în casa ei, în care urmează să se mute 
bărbatul.3 În contextul istorisirii din Gen. 2, omul este deja 
persoana principală în cadrul familiei, femeia derivă din el, este 

                                                 
2 Vezi H. Baltensweiler, Die Ehe im Neuen Testament. Exegetische Untersuchungen 
über Ehe, Ehelosigkeit und Ehescheindung, AThANT 52, Zürich/ Stuttgart 1967, p. 
21. 
3 Pentru o astfel de înţelegere posibilă vezi şi G. von Rad, Das erste Buch Mose, 
ATD 2-4, Göttingen 1949, p. 68. 
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parte a lui şi împreună cu el formează un trup. Aici se poate 
observa că un text timpuriu intră într-un nou context, în care îşi 
găseşte o nouă interpretare, deoarece pentru textul din Gen. 2 
matriarhatul nu mai este valabil. El menţionează în actuala formă 
doar că omul şi femeia formează împreună entitatea. Omul fără 
coastă nu mai este acelaşi ca cel cu coastă. Îi lipseşte o parte, pe 
care o va regăsi în femeie, care are această parte ca element 
constituent. Numai împreună formează pe omul creat anterior. 
 

Privind Vechiul Testament în ansamblul său, ne surprinde 
faptul că acest text nu mai este folosit nicăieri. În timpul Noului 
Testament, însă, el se regăseşte atât în gândirea rabinilor,4 cât şi al 
iudeului elenist Filon.5 Trebuie să presupunem deci că acest text a 
fost pentru poporul Israel bine cunoscut, înţeles de la sine, fără a 
avea nevoie de comentarii. El aparţine tradiţiei înţelepciunii, nu 
celei a prescripţiilor legale sau a profeţilor. Se poate ca el să fi fost 
prezentat la nunţi. În nici un caz el nu face acceptabilă poligamia, 
în forma în care o găsim la patriarhii VT sau la regii poporului 
Israel. Omul aparţine femeii şi femeia bărbatului, ambii fiind o 
singură entitate. Ideea posibilităţii ca un bărbat să aibă mai multe 
femei (astfel încât în această entitate să mai aibă loc şi o a treia 
persoană) nu îşi are locul, deci nici divorţul sau recăsătorirea. 
Copiii desigur îşi găsesc locul în familie, ei fiind rodul dragostei 
acestei entităţi, acestui singur trup. Ei nu formează cu părinţii un 
alt trup. 

 
 

                                                 
4 Vezi H. Strack/ P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und 
Midrasch, vol. I, München, 1974, editia a 6-a, p. 802-803. 
5 În Legile alegorice, leg all II 49, Filon interpretează textul nostru în mod 
alegoric şi susţine că el vorbeşte despre tânjirea omului după Dumnezeu. 
Flavius Josefus nu face referire în Antichităţile sale la versetul nostru. 
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3. Textele din Noul Testament 
Versetul din Gen. 2:24 apare citat în trei texte din NT: 

Marcu 10:7; 1 Cor. 6:16 şi Efes. 5:30. Le vom analiza mai jos în 
amănunt. 
 

3.1 Isus a folosit textul din Gen. 2:24 ca argument 
împotriva divorţului. Am arătat deja că reglementarea divorţului 
din Deut. 24:1 nu are nici o legătură cu Gen 2:24, ea fiind făcută 
fără a se ţine cont de Gen. 2:24. Totuşi, dacă cineva dintre cei care 
au transmis legea divorţului a făcut referire şi la Gen. 2:24, se 
poate să fi raţionat în felul următor: Gen. 2:24 reflectă o situaţie 
ideală. În viaţa de toate zilele nu se poate ţine cont întotdeauna de 
ea. Câteodată şi divorţul este necesar. 
 

Isus însă nu a admis raţionamente de acest fel, după cum 
ne arată textul din Marcu 10:2-9.6 Întrebat fiind dacă divorţul este 
permis, Isus îi întreabă pe interlocutorii săi care este baza legală 
(10:3), iar atunci când i se spune (10:4), El constată că „Moise dă 
scris această poruncă din cauza împietririi inimilor voastre“ (10:5) şi face 
trimitere la ordinea de la Creaţie, şi implicit la principiul instituit în 
creaţie de Dumnezeu. El spune răspicat: „La începutul creaţiei 
Dumnezeu a făcut «parte bărbătească şi parte femeiască»“ (10:6) şi apoi 

                                                 
6  Vezi şi paralela din Matei 19:3-9. După cunoştinţele mele, textul din Marcu 
10 este mai timpuriu, Matei depinzând de Marcu. Intenţia lui Isus în acest text 
cu referire la Gen. 2:24 este menţinută (vezi R. Bultmann, Geschichte der 
synoptischen tradition, Göttingen, 1961, ediţia a 5-a, pp. 25-52), dar formularea 
dezbaterii provine din comunitatea creştină iudeo-elenistică; vezi J. Gnilka, 
Das Evangelium nach Markus (Marcu 8:27-16:20), EKK II/2, Zürich, Einsiedeln 
Köln / Neukirchen Vluyn 1970, p. 70. Matei a restructurat şi reformulat 
pericopa. 
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citează Gen. 2:24: „De aceea bărbatul va lăsa pe tatăl său şi pe mama sa 
şi se va lipi de soţia sa şi cei doi vor fi un singur trup“ (10:7-8a). De aici, 
Isus trage concluzia: „Aşa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup“ 
(10:8b), şi mai departe: „Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu 
despartă.“ (10:9). Prin urmare, din voinţa Creatorului, bărbatul şi 
femeia aparţin unul altuia. Devin o entitate („un trup“, în lb. 
greacă şi ebraică „o singură carne“), prin relaţia lor sexuală. Nu 
mai sunt doi, ci unul. De aceea, nu mai pot fi despărţiţi. Divorţul 
nu mai este posibil, pentru că cei doi au devenit unul. 
 

3.2 Apostolul Pavel a folosit textul din Gen. 2:24 într-un 
context cu totul şi cu totul diferit. Acest verset nu se situează la 
apogeul argumentării, ca în Marcu 10, ci este folosit ca punct de 
sprijin pentru îndemnul pe care apostolul îl adresează creştinilor, 
de a se feri de desfrânare. După Pavel, desfrânarea nu este posibilă 
pentru creştin. În 1 Tes. 4:3 el spune: „Voia lui Dumnezeu este 
sfinţirea voastră şi să vă feriţi de desfrânare,“ iar în 1 Cor. 6:9-11 
subliniază că un creştin a abandonat desfrânarea la botez, când a 
fost curăţit şi sfinţit. 
 

Pavel fundamentează mai departe această poziţie în 1 Cor. 
6:12-20, probabil pe baza unei întrebări ipotetice a celor din 
Corint, dacă ţinem cont de cele spuse în 1 Cor. 6:9-11. Pentru a fi 
mai convingător, Pavel se foloseşte de cele spuse în Gen. 2:24: 
prin actul sexual, un bărbat constituie o entitate cu femeia. Unui 
creştin, spune Pavel, nu-i este îngăduit să devină o entitate cu o 
prostituată, deoarece creştinul este o entitate spirituală cu Domnul 
(1 Cor. 6:17). 
 

Pentru o înţelegere mai aprofundată este bine să analizăm 
mai atent concepţia lui Pavel, deoarece nu ne este foarte apropiată. 
Aşa cum înţeleg eu textul, punctul lui de plecare este poziţia 
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corintenilor, potrivit cărora „Totul este permis“ (6:12)7. Cu alte 
cuvinte, corintenii îl întreabă pe Pavel dacă din formula: 
„Mâncărurile sunt pentru pântece şi pântecele pentru mâncăruri“ 
nu se poate deduce şi formula: „Desfrânare pentru trup şi trupul 
pentru desfrânare“ şi astfel să se proclame libertatea creştinului în 
domeniul desfrânării. Acestei concluzii Pavel îi răspunde: „Trupul 
nu este pentru desfrânare, ci pentru Domnul şi Domnul pentru trup“ (1 Cor. 
6:13), deoarece Dumnezeu L-a înviat pe Domnul şi va învia şi pe 
creştini, şi anume în trup, cum menţionează 1 Cor. 15:35-45. 
Argumentaţia continuă cu o întrebare retorică, în care Pavel le 
aduce aminte corintenilor că trupurile lor sunt mădulare ale lui 
Hristos, şi, de aceea, nu pot fi mădulare ale unei prostituate (6:15). 
Domnul şi prostituata sunt puse în antiteză. Aşa cum Hristos are 
mădulare, astfel şi prostituata are mulţi bărbaţi ca mădulare, dat 
fiind că, în actul sexual, formează o entitate, un trup cu aceştia. 
Apostolul Pavel îşi susţine argumentaţia cu o parte din Gen. 2:24, 
fără a menţiona că citează un text biblic care spune că „cei doi vor fi 
un trup“. Probabil consideră că cei din Corint cunosc acest verset. 
Deja cu câteva cuvinte înaintea acestui citat Pavel a avut acest 
verset în minte folosind expresia „cine se lipeşte“ de prostituată, 
deoarece şi în Gen. 2:24 este vorba de „lipirea“ bărbatului de 
femeie. Şi în versetul următor continuă folosirea verbului „a se 
lipi“ (kolla/sqai) în fraza: „Cine se lipeşte de Domnul este un singur duh 
cu el“ (6:17). 
 

Remarcăm că apostolul Pavel se foloseşte de expresii 
religioase pentru a combate o concepţie libertină, pragmatică, 
nereligioasă. Corintenii se simt eliberaţi prin Hristos de vechile 
legături religioase păgâne. Astfel ei proclamă: „totul este permis“ 

                                                 
7 Vezi W. Schrage, Der erste Brief an die Korinther (6:12-11:16), EKK VII/2, 
Solothurn und Düsseldorf/ Neukirchen Vluyn, 1995, p. 10.20-21. 
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şi privesc şi actul sexual ca pe un fenomen secular, care nu are de-
a face nimic cu Hristos şi cu Dumnezeu, ci aparţine unui act al 
trupului, alături de mâncare şi băutură. Pavel însă nu îmbrăţişează 
această concepţie şi nu poate să vadă trupul în afara relaţiei cu 
Dumnezeu, deoarece şi trupul omului va învia. Dimpotrivă, 
desfrânarea este văzută ca un act păcătos al trupului, al unui trup 
care la un creştin este templul Sfântului Duh (6:19b) şi mădular al 
lui Hristos (6:15), care, pentru că aparţine Domnului, nu poate să 
aparţină şi unei prostituate. 
 

Punerea în antiteză a Domnului cu o prostituată a fost 
posibilă deoarece Pavel, conform tradiţiei VT, consideră că 
prostituata este o reprezentantă a unei zeităţi păgâne. Această 
concepţie i-a stat la îndemână apostolului, deoarece în Orientul 
Mijlociu exista prostituţia cultică şi în timpul NT. Din aceste 
motive, prostituţia şi închinarea la zeităţi sunt văzute ca foarte 
apropiate una de alta (1 Cor. 6:9, cf. 5:9-10). O argumentaţie 
foarte asemănătoare o găsim la Pavel în contextul problemei 
stârnite de participarea la jertfele închinate idolilor (1 Cor. 10:19-
20).8 Acolo Pavel vorbeşte de imposibilitatea ca un creştin să 
participe la masa Domnului şi la masa demonilor. Pavel nu spune 
că ar exista demoni (acest lucru a fost menţionat şi în 8:5, unde a 
spus că există doar aşa-numiţi zei), dar consideră că existenta lor 
este dată prin slujire: „Ceea ce jertfesc [păgânii], demonilor 
jertfesc, nu Domnului“ (10:20). 
 

Acest punct de vedere este valabil şi pentru textul nostru 
(6:12-20). Elementul principal în relaţia cu prostituata este relaţia 
corporală şi spirituală cu ea, în urma căreia se creează o legătură 
strânsă. Totuşi, o astfel de legătură este inadmisibilă, deoarece prin 
                                                 
8 În acest context, găsim din nou proclamarea: „Totul este permis” vezi 10:23. 
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ea devine imposibilă relaţia strânsă cu Hristos. Prostituata se află 
în opoziţie directă cu Hristos, după cum în VT Baal este antipodul 
lui Dumnezeu. 
 

Cu această precizare, excludem o înţelegere greşită a 
textului, şi anume cerinţa unei abstinenţe totale. Citind textul de la 
1 Cor. 6:12-20, s-ar putea concluziona că fiecare relaţie sexuală 
între bărbat şi femeie este exclusă deoarece îndepărtează pe creştin 
de Domnul, cu care formează o entitate spirituală. Şi de aici s-ar 
putea argumenta: Dacă un bărbat formează o entitate cu o femeie, 
ceea ce contravine formării unei entităţii spirituale cu Domnul, 
atunci se interzice orice relaţie sexuală. În gândirea apostolului n-a 
existat această idee, de aceea nici nu se pot găsi elemente de 
combatere a unei asemenea înţelegeri în acest text. Dar privind 1 
Cor. 7 putem să scoatem în evidenţă punctul de vedere al 
apostolului şi în această privinţă. 
 

1 Cor. 7:14 spune: „Soţul necredincios este sfinţit prin soţia 
credincioasă, iar soţia necredincioasă este sfinţită prin fratele.“ Învăţătura 
apostolului se prezintă, aşadar, în felul următor: deoarece soţia şi 
soţul formează o unitate, partenerul credincios sfinţeşte pe cel 
necredincios. Şi dacă partea necredincioasă acceptă pe cea 
credincioasă, lucrurile sunt în ordine. Partea creştină este 
considerată ca fiind mai tare decât cea necredincioasă, deoarece  se 
află de partea lui Dumnezeu şi trăieşte după voia Lui. Această 
putere acţionează asupra celeilalte părţi, astfel încât se produce o 
întrepătrundere a părţii necredincioase de către partea 
credincioasă. Atâta timp cât partea necredincioasă acceptă partea 
credincioasă, lucrurile merg spre bine. S-ar putea spune că 
acceptarea credinciosului de către necredincios este o credinţă 
parţială. De aceea este posibilă şi o legătură strânsă cu Domnul, 
partea credincioasă rămânând un duh cu Hristos, chiar şi acolo 
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unde cei doi soţi formează un trup lumesc. Aceasta atâta timp cât 
partea necredincioasă nu vrea să fie o concurenţă pentru Hristos.  
 

În relaţia cu prostituata, acest lucru însă nu este posibil, 
deoarece prostituata, prin însuşi statutul ei, are mai mulţi bărbaţi 
ca mădulare şi astfel intră în competiţie cu Domnul. Ea 
întruchipează contrariul sfinţeniei. În relaţia sa cu prostituata, 
bărbatul se înstrăinează de Hristos şi nu are nici o şansă să 
conducă prostituata spre sfinţire, deoarece formează cu ea o 
entitate în timp redus. Ea nu-l acceptă în credinţa sa, ceea ce nici 
nu poate, deoarece credinţa se împotriveşte desfrânării. Rezultatul 
este că relaţia cu prostituata omoară credinţa. 
 

Argumentaţia lui Pavel din 1 Cor. 7 ne arată că apostolul 
are o înţelegere simplistă în ceea ce priveşte căsătoria. El tinde mai 
mult spre ascetism sexual. Punctul său forte este viziunea unei 
entităţi spirituale a omului cu Hristos, de aceea, pentru el, unitatea 
cu Domnul este mai importantă decât relaţia între soţi ca o 
entitate trupească. Dar el a înţeles că viaţa de căsnicie este o formă 
de trăire după voia Domnului. El exclude ca inacceptabilă doar 
relaţia cu prostituata. Şi în acest context Gen. 2:24 primeşte o 
accentuare nouă, într-un context destul de negativ.  

În scrierile lui Pavel, considerate autentice, acest verset nu 
este folosit în contextul ordinii de la Creaţie, ca în Gen. 2, sau al 
renunţării la divorţ, cum este interpretat de Isus. 
 

3.3 În Epistola către efeseni (5:31) textul din Gen. 2:24 va fi 
citat într-un nou context. Se fundamentează cu el unitatea celor 
doi soţi din perspectiva comunităţii de iubire. Bărbatul este 
chemat la iubire fată de soţia lui (5:28). Lui i se spune că niciodată 
cineva nu îşi urăşte trupul său, dimpotrivă îl îngrijeşte (5:29). 
Astfel şi bărbatul este chemat să vadă în soţia sa o parte a trupului 
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său şi s-o îngrijească. Comportarea cu soţia este concepută ca o 
comportare cu sine însuşi. 
 

În cadrul acestei argumentări însă se face permanent 
trimitere la relaţia dintre Biserică şi Hristos.9 Această relaţie este 
pentru autorul epistolei cel puţin la fel de importantă ca relaţia 
soţilor.10

 
Concepţia apostolului Pavel desfăşurată amănunţit în 1 

Cor. 7 primeşte aici o nuanţă nouă. Înţelegerea căsătoriei este 
complet spiritualizată. Un divorţ al partenerilor în forma unei 
despărţiri de partea necredincioasă este de neconceput, altfel 
comparaţia cu relaţia dintre Biserică şi Hristos n-ar fi posibilă. Dar 
nici relaţia sexuală a partenerilor nu mai intră în discuţie, pentru că 
nu mai are însemnătate deosebită în cadrul acestui concept. 
Importanţă are numai dragostea, care este baza relaţiilor dintre 
parteneri.  

Modelul ascetic al lui Pavel, descris în 1 Cor. 7, a fost 
acceptat în aşa măsură, încât autorul îşi exprimă interesul numai 
faţă de relaţia spirituală a partenerilor. Relaţia sexuală este doar un 
rău admis. Dacă se vorbeşte în 5:29 de îngrijirea trupului (mai 
precis a cărnii) soţiei, autorul se gândeşte numai la grija bărbatului 
pentru soţie, la dragostea pentru ea, nu şi la actul sexual. 
Interpretarea textului din Gen. 2:24 este complet spiritualizată. 

 
 
 

                                                 
9 Tema are o istorie lungă, începând din VT, cu relatarea profetului Osea, care 
descrie relaţia lui Dumnezeu cu poporul Israel în termeni de soţ şi soţie (vezi 
Osea 2:4-22). 
10 Vezi R. Schnackenburg, Der Brief an die Epheser, EKK X, Zürich Einsiedeln 
Köln / Neukirchen- Vluyn, 1982, p. 259-262. 



Genesa 2:24 în Noul Testament 17

 

 
4. Rezultat  
Am văzut mai sus trei interpretări ale textului din Gen. 2:24 

foarte diferite. De aici putem concluziona că un text biblic poate 
să vorbească într-o situaţie cu totul diferită de situaţia anterioară în 
care a fost conceput. Biblia a fost interpretată totdeauna pentru 
situaţiile concrete ale vremii respective, şi acest lucru ne 
încurajează să procedăm la fel. Nu este corect să căutăm în viaţa 
noastră situaţii corespunzătoare celor biblice, situaţii poate foarte 
marginale, pentru a  pune în practică textele biblice, ci, din contră, 
suntem chemaţi să le interpretăm în aşa fel, încât să vorbească din 
nou, chiar şi în situaţii diferite. De aceea sunt sigur că textele 
biblice pot vorbi şi în situaţii absolut noi, în circumstanţe pe care 
nu le-au putut avea în vedere autorii textelor biblice, pentru că nu 
existau în acest mod. Desigur, aici se iveşte şi posibilitatea 
interpretării greşite a Bibliei, a folosirii textelor ei pentru fapte sau 
situaţii care nu corespund tendinţei generale a Bibliei sau a 
creştinismului. Împotriva unei astfel de practici Biblia nu se poate 
apăra; ea rămâne deschisă mai multor interpretări, dar acela care 
ştie să citească şi să asculte, va fi îndrumat astfel încât să poată 
face deosebirea dintre o interpretare tendenţioasă şi eronată şi una 
corespunzătoare spiritului general al Bibliei. Deosebirea spiritelor 
a fost totdeauna darul profeţilor, a acelora care ştiu să facă această 
deosebire. 
 

Faptul că patriarhii şi regii Israelului au trăit în poligamie a 
fost posibil din cauză că textul din Gen. 2:24 nu a fost văzut în 
relaţie cu viaţa lor. Acest lucru este valabil şi pentru legiferarea 
divorţului în Deut. 24:1. Această practică nu se datora reflecţiei 
asupra textului din Gen. 2:24, ci unei reglementări practice care nu 
ţinea cont de ordinea de la Creaţie ci, cum spunem noi astăzi, de 
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situaţia unei creaţii căzute, sau, în cuvintele Mântuitorului, „din 
pricina împietririi inimilor voastre“. 
 

Gen. 2:24 rămâne un model pentru o viaţă binecuvântată, 
şi, din aceste motive, ar fi bine ca divorţul să fie abandonat. 
Apostolul Pavel a acceptat despărţirea partenerilor în cazul în care 
celălalt partener nu poate să-l accepte pe cel creştin, dar nu a 
permis o a doua căsătorie, dat fiind faptul că în acest caz entitatea 
dintre bărbat şi soţie nu mai este valabilă.11 Epistola către Efeseni 
a mers şi mai departe, înţelegând căsătoria  ca ilustraţie pentru 
lumea mântuită, pentru comuniunea dintre Hristos şi Biserică. 
Astfel, căsătoria a primit valoarea cea mai mare posibilă. 
Comuniunea soţilor este văzută ca o comuniune în iubire care nu 
poate fi despărţită, deoarece este simbolul comuniunii dintre 
Hristos şi Biserică. 
 

5. Concluzii pentru lumea modernă 
În lumea modernă nu mai funcţionează idealul unei 

căsătorii pe viaţă. Uzând de libertatea lui, individul se împotriveşte 
unei legături pe viaţă. Totuşi, nu mi se pare corect să tragem 
concluzia, din ceea ce vedem, că este vorba de o schimbare 
                                                 
11 În discuţiile care au urmat referatului s-a recurs la textul din Matei 19:9, 
arătându-se că Matei admite divorţul în cazul adulterului. După cum înţeleg eu 
acest text, el permite divorţul în acest caz, deoarece soţul sau soţia au format 
deja cu un alt partener o nouă entitate prin actul lor sexual. În acest caz 
divorţul este permis, pentru că dezbinarea este făcută. Cei doi care s-au 
împreunat în adulter sunt din acel moment un trup, o entitate. De aceea 
despărţirea este normală. Dar Matei probabil nu se gândeşte la posibilitatea 
unei noi căsătorii a soţului sau a soţiei înşelate. Ca şi Pavel, el pleacă de la 
prezumţia că despărţirea partenerilor este luată în serios, în aşa fel încât 
parterul rămâne singur şi astfel şi mai clar „un trup cu Domnul”. Din 
necesităţi de ordin practic, de-a lungul timpului, Biserica a luat, în această 
privinţă, hotărâri care se îndepărtează de concepţia Noului Testament. 
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ireversibilă a mentalităţii. Individualismul nu trebuie neapărat să 
meargă înainte, fără cale de întoarcere, chiar dacă admitem că 
omul a evoluat în privinţa cunoaşterii de sine şi nu va da înapoi. 
Dar tendinţele se pot schimbă şi în lumea modernă. Cred că noi, 
creştinii, putem contribui mult la stabilitatea lumii moderne, dacă 
punem accent pe faptul că relaţia unică dintre soţ şi soţie este un 
izvor de binecuvântare pentru om şi, deopotrivă, pentru societate. 
Şi probabil facem şi mai mult pentru lume, dacă ne asumăm, la 
nivel lăuntric, cuvintele lui Isus despre căsătorie şi trăim 
corespunzător. 
 

Interpretarea spirituală a textului din Gen 2:24 în scrisoarea 
către Efeseni este concepută pentru oameni spirituali. Lumea 
modernă nu stimulează o astfel de viaţă spirituală. Acela care 
poate să trăiască viaţa de căsnicie după modelul spiritual descris în 
Efeseni 5 trebuie să-i mulţumească lui Dumnezeu pentru darul său 
specific, dar totodată ar face bine să-şi pună întrebarea dacă soţul 
sau soţia sa nu este pus(ă) într-o situaţie dificilă din cauza acestei 
concepţii privitoare la trăirea în căsnicie. În viaţa noastră de toate 
zilele relaţia sexuală are un rol cu mult mai însemnat decât în 
secolul întâi, şi pentru faptul că media abordează des, prea des, 
această temă. În acest context, trebuie spus însă că relaţia sexuală 
dintre soţi este un izvor de putere în direcţia menţinerii căsătoriei 
pe viaţă. Ar fi bine dacă am putea găsi echilibrul dintre viaţa 
spirituală şi relaţia sexuală corporală. 
 

Pentru un bărbat care vrea să trăiască după voia lui 
Dumnezeu nu este posibilă o relaţie cu o prostituată. Dacă ajunge 
la concluzia că sexualitatea sa este dominantă, se va căsători. Nu 
vom fi de acord cu o despărţire a soţilor în felul cum a acceptat-o 
apostolul Pavel, deoarece lumea noastră este predominant 
creştină, iar un partener care nu acceptă credinţa celuilalt este 
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foarte rar. Desigur, din pricina „împietririi inimii“ se va ajunge 
uneori şi la divorţ, dar un asemenea pas nu poate fi acceptat de un 
credincios pentru un credincios. Această poziţie rămâne valabilă şi 
în cazul relaţiei cu o prostituată. Desigur, în lumea noastră căzută 
vor exista totdeauna abateri de la învăţătura creştină, inclusiv în 
privinţa domeniului sexualităţii. Există guverne care ajung să 
instituie case de prostituţie oferind ca argument igiena şi alte 
măsuri de control, însă un creştin care trăieşte după Evanghelie  
n-are ce căuta într-un astfel de loc. El rămâne „un duh cu 
Domnul“, cum spune Pavel în 1 Cor. 6:17,  trăind singur sau 
căsătorit cu o singură femeie. 


