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SOTI SI SOTII , , , 

Efeseni 5:21-33 

Pavel a schi\at noile standarde pe care le a!ileapta Dumnezeu de la noua Lui 
societate, Biserica, 1n SJ?ecial 1n termenii unita\ii !ii ai purita\ii. Aceste doua 
calita\i sin! indispensabile unei vie\i care sa fie atit vrednica de chemare di !ii 
potrivita cu statutul de copii ai lui Dumnezeu. Acum el trece la noile rela\ii in 
care noii copii ai lui Dumnezeu se gasesc in mod inevitabil, !ii facind aces! lucru 
el se conceritreaza in tot restul epistolei asupra a inca doua dimensiuni ale trairii 

cre!itine. Prima se refera la dimensiunea practica. a caminului. pentru ca familia divina 
inceteaza sa mai fie un concept demn de crezare daca ea insa!ii nu se subdivide 
in familiile umane care sa demonstreze· dragostea lui Dumnezeu. Ce sens are sa 
discutam despre pacea din biserica daca riu exista pace in camin? A doua 
dimensiune prive!ite du!imanii pe care-i avem !ii de aceea echipamentul de 
care avem nevoie in permanenta noastra lupta spirituala. 

Aceste doua. responsabilita\i (caminul !ii slujba pe de o parte, !ii lupta 
spirituala pe de alta} sint destul de diferite intre ele. So\ul !ii so\ia. parin\ii !ii 
copiii , stapinii !ii slujitorii. sin! fiinte umane tangibile. vizibile. in limp ce 
,.domniile !ii stapinirile" a!iezate in li~ie de bat; ie impotriva noastra sin! fiin\e 
demonice intangibile._ invizibile . . Cu toate acestea. daca credin\a noastra 
cre!ilina ar fi sa aiba di de cit o valoare practica. ea trebuie sa fie in stare sa faca 
fa\a ambelor situa\ii. Ea trebuie sa ne inve\e cum sa ne comportam 
cre!iline!ite in camin !ii la slujba. !ii trebuie sa ne faca in stare sa luptam 
impotriva raului in a!ia fel incl! sa raminem in picioare !ii sa nu cadem. Astfel 
armonia in camin !ii rezisten(a in lupta sint cele doua subiecte finale pe care le 

trateaza autorul. So\i !ii so\ii. parin\i !ii copii. stapini !ii robi. puteau fi deopotriva gasi\i in 
primele adunari cre!iline. Ba mai mull. aceste trei perechi de rela\ii sin! 
fundamentale pentru intreaga existen\a umana. Markus Barth exprima bine 
aces! lucru sugerind ca in prima noi vedem persoana umana ca pe o .. fiin\a 
sexua/(i (inainte ca dr. Freud sau dr. Kinsey sa fi descoperit aces! fapt)". in a 
doua. ca pe o ..fiin\a temporala (legata de genera\ia careia ii apar\ine)" $i in a 
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treia. ca pe o .. fiin\a materia/a ~i facind parte dintr-o structura economica" . ~i 
astfel Pavel ii anticipeaza pe Marx. ..Deci acesta este omul: o fiin\a sexuala. 
temporala ~i materiala care. fara excep\ie. este prinsa. dupa cum se pare. fara 
nadejde. in capcana structurii acestor trei dimensiuni". 1 

lnva\aturi practice detaliate privind via\a cre$1ina de familie ~i 
responsabilitatea cre$1ina in ceea ce astazi numim .. serviciu" par sa fi fost date 
de apostoli inca de la inceput. Gasim exemple am in epistolele lui Pavel cit $i in 
cele ale lui Petru. 2 In zilele noastre este nevoie urgenta de o astfel de educa\ie 
morala clara. Prea multe din a$a-numitele .3nva\aturi ale sfinteniei" pun 
accentul pe o rela\ie personala cu Isus Cristos. fara ca macar sa incerce sa arate 
consecin\ele ei in planul rela\iilor cu oamenii alaturi de care traim ~i muncim. 
ln contrast cu o asemenea .. sfin\enie in vid". care amplifica importanta 
experien\elor $i minimalizeaza valoarea normelor etice. apostolii au prezentat 
clar datoria cre$1ina in situa\iile concrete ale vie\ii $i ale slujbei de fiecare zi. 

Luther. in Catehismu/ sau. pare sa fl fost prima persoana care a numit aceste 
lisle Haustafeln. insemnind literal .. Tabelele casei''. dar care sint deseori traduse 
.. Tabele ale responsabilita\ilor casei". In ultimii ani cercetatorii le-au comparat 
cu preceptele similare gasite am in halakah-ul iudaic (culegerea !or de legi $i 
tradi\ii). cit $i in literatura neebraica. in special cea a stoicilor. Faptul ca am 
iudeii cit $i stoicii ~i cre$1inii au fost preocupati de conduita morala in camin 
n-ar trebui sa ne surprinda. Dar asemanarile dintre a$a-zisele Haustafeln ale lor 
au fost exagerate uneori. 3 Daca apostolii lui Isus au fost con$1ienti de preluarea 
vreunui material din surse iudaice sau pagine. atunci ei au cre$tinizat in mod 
desavir$it ceea ce au imprumutat. Nu exista un exemplu mai bun privind acest 
lucru decit cuvintele cu care Pavel Ii se adreseaza in Efeseni sotilor $i sotiilor. 
cuvinte care sint fundamentate pe o bine conturata doctrina despre Cristos $i 
Biserica Sa. 

I. AUTORITATE ~I SUPUNERE 
RSV poate sa aiba dreptate atunci cind in-cepe noul paragraf cu versetul 21 : 
Supuneti-va unii a/tora fn frica lui Cristos. Am vazut ca in greaca verbul este la 
gerunziu ( .. supunindu-va" ). intocmai ca $i .. vorbind intre voi". ..cintind $i 
aducind lauda" (v. 19) $i .. multumind" (v. 20) . $i ca toate cele patru gerunzii se 
bazeaza pe porunca .. fi\i plini de Duh" (v. 18) $i descriu rezultatele plinatatii 
Duhului Sfint. Cu toate acestea. gerunziul in greaca era folosit ca $i imperativ. $i 
fara indoiala cerinta privind supunerea reciproca conduce la supunerea care se 
cere de la sotie. copii $i robi. 

Ceea ce este dincolo de orice indoiala este faptul ca cele trei paragrafe care 
urmeaza sint date ca $i exemple ale supunerii cre$tine. $i ca accentul in toate 
trei este pus pe supunere. Astfel. Pavel Ii se adreseaza sotiilor inaintea sotilor $i 
le spune sa fie supuse (v. 22): copiii sint amintiti inaintea parintilor !or $i ii se 
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spune sa-i asculte ( 6: 1): $i rob ii sint citati inainte de stapinii lor $i Ii se spune sa 
fie ascultatori (6:5). 

lnsa$i no\iunea supunerii fata de autoritate este demodata astazi. Ea este 
intr-o totala opozi\ie cu atiTudinea de permisivitate $i libertate contemporana. 
Aproape ca nu exista nimic altceva care ar putea sa trezeasca proteste mai pline 
de minie decit discu\ia despre .. supunere". Traim intr-un veac al emanciparii 
(nu mai pu\in pentru femei. copii ~i muncitori). $i orice ar avea un iz de 
asuprire este imediat atacat $i respins cu vehemen\a. Cum trebuie sa 
reac\ioneze cre~tinii la acest capriciu modern? 

Reac\ia noastra initiala fata de aceste mi~cari de emancipare. nu ezit sa o 
spun (de$i o voi explica mai tirziu). ar trebui sa fie una pozitiva. de bun venit. 
Trebuie sa recunoa$tem faptul ca in multe culturi femeile au fost exploatate. 
fiind tratate ca slujnice in propria lor casa: copiii au fost adeseori reprima\i $i 
striviti. chiar $i in Anglia victoriana. in care copiii trebuiau sa fie .. vazuti. dar nu 
$i auzi\i" : $i faptul ca muncitorii au fost tratati intr-un mod nedrept. 
dindu-li-se salarii $i ,conditii de munca nepotrivite. $i o parte prea mica in 
responsabilitatea luarii de decizii. ca sa nu mai vorbim de nedreptatile $i 
barbarismele strigatoare la cer ale sclaviei $i ale comertului cu sclavi. 

Noi cei care purtam numele lui Cristos trebuie sa recunoa$tem cu ru$ine 
faptul ca noi 'in$ine am aprobat acest status quo $i astfel am ajutat la 
perpetuarea unor forme de reprimare umana in loc sa fim 'in avangarda celor ce 
cautau schimbari sociale. Nimic din paragraful pe care sintem gata sa-1 studiem 
nu este incompatibil cu adevarata eliberare a fiintelor umane din intreaga 
umilire. exploatare $i oprirnare. Dimpotriva. cui 'ii datoreaza femeile, copiii $i 
muncitorii in primul rind eliberarea !or? Oare nu Jui lsus Cristos? lsus Cristos este 
Acela care le-a tratat pe femei cu politete $i le-a dat onoare intr-un veac in care 
ele erau dispretuite. lsus Cristos este Ce! care a zis: .. Lasati copiii sa vina la 
Mine" . 'intr-o perioada istorica in care copiii nedori\i erau aruncati in groapa de 
gunoi (dupa cum $i astazi ei s'int aruncati in crematoriile spitalelor) . sau 
abandona\i in salile de judecata la indemina oricui spre a-i cre$1e pentru 
sclavie sau prostitutie. $i lsus Cristos este Acela care i-a inva\at pe oameni 
demnitatea muncii lucrind El lnsu$i ca $i timplar. spalind picioarele ucenicilor 
Sai $i spunlnd: .. Eu slnt intre voi ca unul care sluje$1e". 

A$adar. noi nu trebuie sa interpretam ceea ce Pavel le scrie sotiilor. copiilor 
$i robilor in acest Haustafe/n despre supunere lntr-un mod care contrazice 
aceste atitudini fundamentale ale lui lsus. $i nici nu trebuie sa facem ca Pavel sa 
se contrazica pe sine . dupa cum o fac unii scriitori. pentru ca a face aceasta 1n 
exegeza biblica este un gest absurd. Nu. noi trebuie sa a$ezam acest Haustafeln 
1n mod clar 1n centrul scrisorii catre Efeseni. in care Pavel descrie singura noua 
umanitate pe care o creeaza Dumnezeu prin Cristos. El a accentual completa 
unitate in Cristos a oamenilor din toate culturile. in special iudei ,;i neamuri. pe 
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cind in scrisoarea sa paralela catre Coloseni a adaugat .. robi $i slobozi" (3: 11) si 
intr-o scrisoare anterioara .. parte barbateasca $i parte femeiasca" (Galate~i 
3:28). Putem fi siguri ca acum in Haustafe/n el nu i$i distruge propria sa teza 
ridicind noi bariere de sex. virsta sau rang in noua societate a lui Dumnezeu in 
care ele au fost inlaturate. Trebuie sa acordam credit apostolului pentru 
consecventa lui in gindire $i trebuie sa-i permitem sa-$i explice afirmatiile. 

in lumina invataturilor lui Isus $i ale apostolilor Sai. putem afi;ma cu 
incredere $i putem chiar sublinia eel pu\in trei adevaruri evidente : primul. 
demnitatea femeii . a copilului. $i a robului: al doilea. egalitatea tuturor fiintelor 
umane inaintea lui Dumnezeu. indiferent de rasa. rangul. clasa. cultura. sexul 
sau virsta lor. pentru ca toti sint crea\i in asemanare cu El: $i unitatea chiar mai 
adinca a tuturor credincio$ilor cre$tini. ca $i membri egali in familia lui 
Dumnezeu $i in Trupul lui Cristos. Numai cind aceste trei adevaruri sint pastrate 
in mod ferm pe prim plan in mintile noastre. numai atunci sintem gata sa 
patrundem inva\aturile acestui Haustafeln . 

Supunerea pe care Pavel o cere sotiilor. copiilor $i robilor nu este doar un alt 
cuvint pentru inferioritate. Este important de inteles distinctia pe care Luther 
$i urma$ii sai o fac. pe drept. intre persoane. pe de-o parte. $i rolurile lor. pe de 
alta parte. lata una din expunerile lui Luther pe aceasta tema: . .Deseori am 
afirmat ca trebuie sa facem o distinctie clara intre aceste doua lucruri: functie 
$i persoana. Omul care se nume$te Hans sau Martin este un om cu totul diferit 
de eel care se nume$te principe elector. doctor sau pastor. Aici avem doua 
persoane intr-un singur om. Ace! singur om este eel in care am fost creati $i 
nascuti, $i dupa care noi toti sintem la fel - barbat. femeie sau copil. tinar sau 
batrin. Dar odata ce ne-am nascut. Dumnezeu ne gate$te $i ne imbraca cu o 
alta persoana. El pe tine te face copil $i pe mine parinte. pe unul stapin. pe altul 
slujitor. pe unul print. pe altul cetatean de rind". 4 

Odata ce vedem aceasta distinctie. atunci cei care detin o functie - fie ei 
domnitori. emagistrati. soti. parinti sau patroni - au o anumita autoritate data 
de Dumnezeu $i pe care ei a$teapta ca altii sa o recunoasca. Sotii $i sotiile. 
parintii $i copiii. stapinii $i robii au o demnitate egala ca $i fiinte create in 
asemanare cu Dumnezeu. dar au diferite roluri date de Dumnezeu. Dupa cum 
afirma in mod succint J.H. Yoder ... Egalitatea in valoare nu inseamna identitate 
de roluri" . 5 Sotul. parintele. $i stapinul au fost investiti cu o autoritate careia 
altii trebuie sa i se supuna. 

Doua intrebari se ridica imediat cu privire la aceasta autoritate: De unde vine 
ea? $i cum trebuie sa fie folosita? 

Ca raspuns la prima intrebare. noi spunem ca autoritatea vine de la 
Dumnezeu. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu al ordinii. $i in ordinea pe 
care El a stabilit-o pentru viata umana (de exemplu in cadrul statului $i al 
familiei). El a ·stabilit o anumita autoritate $i anumite roluri de conducere. $i din 

166 

EFESENI 5:21-33 

moment ce o astfel de autoritate, de$i exercitata de fiinte umane, le este 
delegata de Dumnezeu, se cere ca ceilalti sa i se supuna cu con$1iinciozitate. in 
limba greaca cuvintul implica aceasta, pentru ca la baza cuvintului hypotassomai 
( ,,a te supune") este taxis ( ,,ordine" ). Supunerea este o smerita recunoa$tere a 
ordonarii divine a societatii. Aces! lucru este clar prezentat in Haustafeln-ul lui 
Pavel. El le spune sotiilor sa fie supuse sotilor lor ca Domnului (v. 22), copiilor 
sa asculte de parintii lor fn Domnu/ (6:1) , $i robilor sa asculte de stapinii lor 
paminte$ti ca de Cristos (6:5) . Adica, in spatele sotului, al parintelui $i al 
stapinului, ei trebuie sa-L vada pe Domnul insu$i, care le-a dat autoritatea. 
Atunci, daca ei doresc sa I se supuna Lui, Ii se vor supune $i lor, din moment ce 
autoritate.::. pe care ei o exercita este autoritatea Lui. Acela$i lucru este adevarat 
$i cu privire la supunerea reciproca pe care trebuie s-o practice toti cre$tinii. 
Sintem chemati sa ne supunem unii altora fn frica lui Cristos (din respect fata 
de El), El fiind Acela care da autoritate, fiind Domn, $i in acela$i timp Acela care 
S-a smerit luind chip de rob. 

Trebuie sa fim foarte atenti ca sa nu exageram aceasta invatatura biblica 
despre autoritate. Nu inseamna ca autoritatea sotilor, a parintilor $i a stapinilor 
este nelimitata, sau ca sotiile, copiii $i lucratorii sint chemati sa arate o 
ascultare neconditionata. Nu, aici se cere supunere fata de autoritatea lui 
Dumnezeu delegata unor fiinte umane. Daca deci ei folosesc gre$it autoritatea 
pe care le-a dat-o Dumnezeu (de ex. poruncind ceea ce Dumnezeu interzice sau 

· interzicind ceea ce Dumnezeu porunce$te) , atunci nu ni se mai cere sa ne 
supunem cu con$tiinciozitate, ci sa refuzam cu con$1iinciozitate sa facem ceea 
ce ni se spune. Pentru ca a ne supune in astfel de circumstante ar insemna sa 
fim neascultatori de Dumnezeu. Principiul este clar: trebuie sa ne supunem pina 
la punctul in care supunerea fata de autoritatea umana ar implica neascultare 
de Dumnezeu. in acest punct ,,neascultarea civila" devipe responsabilitatea 
noastra cre$tina. Pentru a ne supune lui Dumnezeu, noi trebuie sa refuzam sa 
ne supunem fiintelor umane. A$a cum a afirmat Petru inaintea Sanhedrinului: 
,.Trebuie sa ascultam mai mult de Dumnezeu decit de oameni"." Aceasta este o 
excep\ie tolu$i. Regula generala asupra careia insista Noul Testament este 
smerita supunere fata de autoritatea data de Dumnezeu. 

La a doua intrebare cu privire la folosirea autoritatii delegate in mod divin. 
noi raspundem ca ea nu trebuie niciodata sa fie folosita in mod egoist. ci 
intotdeauna pentru aceia spre al caror bine a fost data. Poate ca cea mai izbitoare 
trasatura a acestui Haustafeln este aceea ca in cadrul fiecarei perechi de rela\ii 
sint date responsabilitati reciproce. Este adevarat ca sotiile trebuie sa se supuna 
sotilor !or. copiii parintilor lor $i robii stapinilor lor. $i ca aceasta cerinta de 
supunere (hypotage) presupune o autoritate (exousia) din partea sotilor. 
parintilor $i stapinilor. intr-adevar. aceste doua cuvinte grece$ti se 
completeaza reciproc. Totu$i. cuvintul exousia nu este folosit niciodata in acest 
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pasaj. Atunci cind Pavel descrie sarcinile sotilor. ale parintilor ~i ale stapinilor. 
in nici un caz nu autoritatea este lucrul pe care el cere ca ei sa-1 exercite. 
Dimpotriva. in mod explicit sau implicit. el ii avertizeaza impotriva folosirii 
gre~ite a autoritatii lor, le interzice sci abuzeze de pozitia lor. ~i-i indeamna in 
schimb sa nu uite responsabilitatile lor ~i drepturile celeilalte parti. Astfel. sotii 
sint chema\i sa-~i iubeasca so\iile ~i sa le poarte de grija. parintii nu trebuie 
sa-~i intarite copiii la minie. ci sa-1 creasca in mustrarea ~i inva\atura 
Domnului, ~i stapinii nu trebuie sa-~i amenin\e robii. ci sa se poarte cu 
dreptate cu ei. 

Ni s-a parut necesar. inainte de a intra direct in textul Haustafeln-ului. sa 
abordam acest subiect despre supunere ~i autoritate intr-un mod mai general. 
In rezumat, putem spune ca ,,autoritate" in sens biblic nu este un sinonim pentru 
,,tiranie". Totu~i. aceia care ocupa pozitii de autoritate in societate sint 
responsabili · atit fata de Dumnezeu. care le-a incredintat-o. cit ~i fata de 
persoana sau persoanele spre binele carora le-a fost data. lntr-un cuvint. 
conceptul biblic de autoritate inseamna nu tiranie. ci responsabilitate. 

Primele responsabilitati pe care le prezinta Pavel sint cele ale sotilor ~i ale 
sotiilor. Esenta invataturii lui este clara. Sotiile trebuie sa se .. supuna.. . ~i 
sotii trebuie sa .,iubeasca" . 

Neveste/or. fiti supuse bdrbatilor VO$tri ca Domnu/ui : 2.•caci bdrbatul este capul 
nevestei, dupa cum $i Cristos este capul Bisericii. El. Mfntuitoru/ trupu/ui. 245i 
dupa cum Biserica este supusa lui Cristos. tot O$O 1;i nevestele so fie supuse 
barbatilor fn toate lucruri/e. 25Barbatilor. iubiti-va neveste/e cum a iubit 1;i 
Cristos Biserica 1;i S-a dat pe Sine pentru ea. 26ca s-o sfinteasca. dupa ce a 
curatit-o prin botezul cu apa prin Cuvfnt. 27ca sa fnfat i$eze fna intea Lui 
aceasta Biserica. slavita. Jara pata. Jara zbfrcitura sau a/tceva de felul acesta. ci 
sjfnta 1;i fora prihana. 28Tot a1;a trebuie sa-1;i iubeasca 1;i bdrbatii neveste/e. ca 
pe trupurile /or. Cine f1;i iube1;te nevasta. se iube1;te pe sine fnsu1;i. 29Caci 
nimeni nu 1;i-a urit vreodata trupul /ui. ci f/ hrane1;te. f/ ingrije1;te cu drag. ca $i 
Cristos Biserica: 30pentru ca noi sintem madulare ale Trupului Lui. came din 
carnea Lui 1;i as din oase/e Lui. :ilDe aceea va lasa omul pe tatal sou 1;i pe mama 
sa 1;i se va lipi de nevasta sa. 1;i cei doi var Ji un singur trup. 3.!Taina aceasta este 
mare - (vorbesc despre Cristos 1;i despre Biserica) . . nfncolo . fiecare din voi 
sa-1;i iubeasca nevasta ca pe sine: 1;i nevasta sa se teama de barbat. 

II. DATORIA SOTIILOR (v. 22-24) 
Doua motive sin! date. sau eel putin subintelese. in problema supunerii sotiei 
fata de sotul ei. Primul deriva din crea(ie ~i prive~te pozitia sotului de .. cap .. 
al sotiei, in timp ce al doilea deriva din rascumparare ~i prive~te pozi\ia lui 
Cristos drept .. cap .. al Bisericii. 
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Nevestelor, fiti supuse bdrbatilor VO$tri ca Domnului; caci bdrbatul este 
capul nevestei. .. (v. 22-23a) . Pozitia so\ului de cap este atit afirmata ca fapt real 
dt ~i facuta baza a supunerii so\iei. Dar originea ei nu este explicata pe larg aici. 
Pentru o in\elegere mai deplina a argumentului lui Pavel trebuie sa deschidem 
in alta parte. in special la 1 Corinteni 11:3-12 ~i la 1 Timotei 2: 11-13. In ambele 
pasaje el se intoarce la nara\iunea din Genesa 2 ~i arata ca femeia a fost facuta 
dupa barbat, din barbat ~i pentru barbat. El adauga insa ca ~i barbatul este 
nascut din femeie , astfel ca barbatul ~i femeia sint dependenti unul de celalalt. 
Cu toate acestea. el pune accent pe ordinea, modul ~i scopul crearii Evei. $i din 
moment ce Pavel i~i fundamenteaza argumentarea privind pozi\ia de cap a 
so\ului in ;pecial pe aceste fapte ale creatiei, argumentul sau are validitate 
permanenta ~i universala, ~i nu trebuie sa fie inlaturat pe considerentul unor 
limitari culturale. Elementele culturale ale invataturii lui trebuie cautate in 
aplicatiile principiului, in cerinta ca femeile sa-~i acopere capul ~i, cred eu, ca 
~i in aceea ca sotiei i se cere sa ,,taca" . Dar pozi\ia barbatului (~i in special a 
so\ului) de ,,cap" nu este o aplicatie culturala a unui principiu; ea este insu~i 
principiul de baza. Acesta nu este ~ovinism, ci creationism. Noua crea\ie in 
Cristos ne elibereaza din rela\ia distorsionata dintre sexe cauzata de cadere (de 
ex. Gen. 3: 16). dar ea stabile~te inten\ia originara a creatiei. Tocmai la acest 
,,inceput" s-a intors !~us lnsu~i (de ex. Mat. 19:4-6). El a confirmat invatatura 
din Genesa 1 ~i 2, deci ~i noi trebuie s-o facem. Ceea ce a stabilit creatia, nici o 
cultura nu este in stare sa distruga. 

lata de ce ar trebui sa respingem argumentul facil in baza caruia se afirma ca 
din moment ce sclavia a fost abolita. prin analogie s-ar cere abolita ~i supunerea 
so\iei. Daca a~ ar sta lucrurile. de ce n-am completa trioul, abolind ~i 
ascultarea copiilor? Nu. paralelele sint inexacte. Sclavia este o institutie 
dezumanizanta, fara nici o justificare in vreo doctrina biblica. lnsa pozitia 
sotului de cap i~i are radacinile in crea\ie. 

Trecind de la revela\ia biblica la experienta contemporana. cre~tinii vor fi de 
acord cu faptul ca sexualitatea umana este parte integranta a caracterului nostru 
uman. Masculinitatea ~i feminitatea reprezinta o adinca distinc\ie at1t 
psihologica cit ~i fiziologica. Bineinteles ca sexele sint egale inaintea lui 
Dumnezeu. dar aceasta nu inseamna ~a ele sint ~i identice. Dumnezeu lnsu~i a 
creat barbatul ~i femeia dupa chipul ~i asemanarea Sa. Deci amindoi poarta in 
egala masura chipul Sau.7 dar de asemenea fiecare in parte 11 completeaza pe 
celalalt. 8 Perspectiva biblica este sci sus\inem simultan egalitatea ~i 
complementaritatea sexelor ... Parteneri '' este ~i el un cuvint potrivit. atita timp 
cit nu ne scapa faptul ca contr-ibutia fiecaruia dintre cei doi nu este identica. ci 
diferita. De aici barbatul se descopera pe sine fiind barbat. ~i femeia se 
descopera pe sine fiind femeie. Adevarata descoperire de sine ~i implinire de 
sine nu vine din stradania de a fi altceva sau din imitarea sexului opus. 
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Care sint atunci trasaturile distinctive complementare ale celor doua sexe? 
lnvatatura biblica este ca Dumnezeu i-a dat barbatului (!ii in special sotului 1~ 
relatia casniciei) o anumita pozitie de conducere, !ii ca sotia lui se va gasi pe ea 
1nsa~i ~i adevaratul ei rol dat de Dumnezeu nu in razvratire 1mpotriva lui sau 
1mpotriva pozitiei lui de conducator, ci 1ntr-o supunere voluntara !ii facuta cu 
bucurie. 

Intelegerea moderna a deosebirii sexuale linde sa confirme aceasta 
1nvatatura biblica. Cel putin aceasta este teza sociologului american Steven 
Goldberg, in cartea sa The Inevitability 9f Patriarchy (lnevitabilitatea 
patriarhatului) . 9 De~i cartea aceasta este un raspuns con!ilient la mi!icarea 
feminista, el pretinde ca modul sau de abordare este !itiintific !ii nu ideologic, 
prin faptul ca •~i fundamenteaza argumentarea pe dovezi empirice. Nu putem sa 
scoatem din discutie punctul sau de vedere sub pretextul ca este masculin. 
deoarece distinsa antropologa americana, dr. Margaret Meade. este citata pe 
supracoperta cartii ca sustinindu-i teza: ,,Toate afirmatiile facute cu atita 
u~urinta despre societatile conduse de femei sint nonsens.- Nu avem nici un 
motiv sa credem ca ele ar fi existat vreodata". 

Prima parte a cartii Jui este un studiu antropologic a carui concluzie el o 
exprima in felul urmator: ·Jn toate societatile care au existat vreodata vom gasi 
patriarhat (barbatii ocupa un procent cople~itor din pozi\iile ierarhice 
superioare, atit in ierarhiile politice cit !ii in toate celelalte). realizarea masculina 
(barbatii ajung 1n rolurile cu un 1nalt statut. oricare ar fi ele 1ntr-o anumita 
societate) !ii dominarea masculina (atit barbatii cit'!ii femeile simt ca dominarea 
1n 1nt11nirile ~i relatiile feminin-masculine este proprie barbatului. !ii a!ileptarile 
sociale !ii sistemele de autoritate reflecta aceasta)" . 10 El 1!ii da osteneala sa arate 
ca nu face nici judecati de valoare. nici nu masoara performante. !ii nici nu da 
vreun verdict privind .. superioritatea" sau .. inferioritatea" vreunui sex asupra 
celuilalt; scopul sau este pur !ii simplu sa arate ca .. patriarhatul" ... dominatia 
masculina" !ii .. realizarea rhasculina" - 1n sensul tehnic 1n care el folose!ite 
ace!iti termeni - s1nt .. trei realitati universale". 11 deoarece .. 1n nici o societate. 
cfe oriunde sau de oricind. aceste realitati n-au fost absente". 12 

Pentru dezvoltarea celei de a doua teze. dr. Goldberg trece de la antropologie 
la fiziologie. El spune ca dovada antropologica pentru dominatia masculina pe 
care a prezentat-o el are o cauza fiziologica. Cele .. trei realitati universale" sint 
manifestarea 1n societate a unui impuls masculin de baza (deseori numit 
.. agresiune". de!ii dr. Goldberg prefera termenul .. tendinta de dominare" ). care 
este el insu!ii de origine .. neuro-endocrinologica" . ..In esenta ei. ipoteza care 
sta la baza teoriei prezentate aici afirma pur !ii simplu ca intre barbat !ii femeie 
exista o diferenta de ordin neuro-endocrin. care genereaza reactii masculine !ii 
feminine diferite la mediu. !ii. de aceea. comportamente masculine !ii feminine 
diferite" . i :i El nu neaga faptul ca codurile noastre genetice interactioneaza cu 
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mediul !ii educatia noastra, nici faptul ca exista exceptii individuale la 
generalizarea facuta de el, nici faptul ca multe femei s1nt nemultumite pentru ca 
Je lipsesc oportunitatile ca sa-!ii poata folosi talentele. Dimpotriva, el afirma ca 
exista diferente de baza 1ntre masculinitate !ii feminitate, ca masculinitatea 
fnseamna un impuls spre dominare. !ii ca ,,tendinta de dominare este 1n primul 
r1nd un rezultat al dezvoltarii hormonale !ii nu al anatomiei, al identitatii sexuale 
sau al socializarii care reflecta identitatea anatomica !ii de gen". 14 

Un cre!itin care cite~te teza profesorului Goldberg dore!ile sa o formuleze 
teologic 1n termenii creatiei. Dumnezeu a facut !ii face barbatii !ii femeile 
diferit, ~i una dintre deosebirile fundamentale dintre ei consta 1n pozitia de 
,,cap" pe care El a dat-o barbatului. Aceasta poate foarte bine sa aiba o baza 
genetica. Daca a!ia stau lucrurile. atunci ,,impulsul" natural al barbatului trebuie 
sa fie tinut sub control pentru ca pozitia Jui de ,.cap" sa fie constructiva. Pentru 
ca ,.patriarhat" suna prea parintesc. iar ,.dominatie masculina" suna opresiv. 
Chiar !ii cuv1ntului biblic .. supunere" i se da de multe ori un 1nteles mai larg, ca 
~i cum el ar 1nsemna ,.dependenta" . ,,subordonare" !ii chiar ,.subjugare". 
Toate aceste cuvinte au asocieri emotionale. ,,Supunere" nu face exceptie. Noi 
trebuie sa 1ncercam sa 11 curatim de ele !ii sa patrundem in semnificatia lui 
biblica esentiala. Aceasta n-o vom descoperi nici in conotatiile Jui moderne, 
nici chiar in etimologia Jui, ci in primul rind 1n modul in care este folosit in 
contextul sau din Efeseni 5. 

Exista pu\ine indoieli cu privire la ce anume a insemnat .. supunerea" in 
lumea antica. in care desconsideratia fata de femei era aproape universala. 
William Barclay rezuma aceasta situatie: ..Iudeii au avut putina consideratie 
fata de femei. in primul rind. in forma iudaica a rugaciunii de dimineata exista o 
fraza prin care barbatul iudeu multumea in fiecare dimineata ca Dumnezeu nu 
I-a facut 'neevreu. rob sau femeie' ... in Legea iudaica. o femeie nu era o 
persoana. ci un obiect. Ea nu avea nici un fel de drepturi legale: ea era totalmente 
in posesia sotului ei. care putea sa faca ceea ce dorea cu ea ... Pozi(ia ei era !ii 
mai rea in lumea greaca ... intregul mod de via ta grecesc facea ca tovara!iia 
dintre un barbat !ii o femeie sci fie practic imposibila. Grecul ii pretindea sotiei 
Jui sa-i administreze casa. sci se ingrijeasca de copiii Jui legitimi. iar el i!ii gasea 
placerea !ii tovara!iiile in alta parte ... in Grecia. caminul !ii viata de familie erau 
aproape de extinctie. !ii fidelitatea era cu totul inexistenta ... ln Roma zilelor lui 
Pavel problema era !ii mai grava.. Degenerarea Romei era tragica... Nu am 
merge prea departe daca am spune ca intreaga atmosfera a lumii antice avea izul 
adulterului. .. Legatura casniciei era pe cale de a fi complet rupta". "' Charles 
Seltman confirma aceasta. ln lmperiul Roman. scrie el. .. o fata era in intregime 
sub puterea tatalui ei. iar o so tie sub puterea sotului ei. Ea era sclava lui .. . Via\a 
ei era o via\a de incapacitate legala. echivalenta cu sclavia. in timp ce statutul ei 

. era descris ca 'imbeci/itas·. de uncle deriva !ii cuvintul nostru [imbecil]". I(, Este 
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adevarat, acesta nu era tabloul complet. Markus Barth 1ncearca sa reechilibreze 
balanta: .,Exista de asemenea o contra-mi~care care promova drepturi egale 
pentru femei" . 1n limp ce .,diferitele perioade ~i diferitele arii geografice au 
produs puncte de vedere diferite" . Gt despre Efes ~i 1mprejurimile lui. .. cultul 
Marii Maici ~i Templul lui Artemis au pecetluit acest ora~ mai mult dedt pe 
allele ca pe un bastion ~i o fortareata a drepturilor femeii". 17 Cu toate acestea. 
oprimarea femeii prevala 1n lumea antica. ~i emanciparea ei abia daca 1ncepuse. 
in contrast cu acest fundal 1ntunecos. 1nvatatura lui Pavel straluce$te ca o 
lumina puternica. Totu$i. trebuie sa ne 1ntrebam ce anume 1ntelege el prin 
.. pozitia de cap" ~i prin .,supunere". 

Pentru 1nceput putem spune ca aceste cuvinte. prin ele 1nsele. nu stabilesc 
comportamente masculine $i feminine stereotipe. Diferitele culturi stabilesc 
diferite cerinte pentru barbati ~i femei. pentru soti $i sotii. in Apus. de 
exemplu. este un lucru de mull stabilit ca sotia sa faca cumparaturile. sa 
gateasca. sa faca curatenie. sa hraneasca copiii. sa-i 1mbaieze. sa le schimbe 
scutecele ~i sa-i 1ngrijeasca. in multe locuri 1n Africa $i Asia femeile lucreaza $i 
pe dmp ~i cara poveri grele pe cap. Astazi. cu toate acestea. $i pe drept cuv1nt. 
aceste conventionalisme s1nt recunoscute ca fiind culturale $i de aceea s1nt 
contestate. ~i 1n unele cazuri schimbate. Multe cupluri 1nvata sa 1mparta 1ntre ei 
lucrul casei. 

Pentru a 1ntelege natura pozitiei sotului. de cap al sotiei. 1n noua societate 
pe care a inaugurat-o Dumnezeu. trebuie sa privim la lsus Cristos. Pentru ca Isus 
Cristos este contextul 1n care Pavel folose~te ~i dezvolta cuvintele .. cap" ~i 
.,supunere" . De$i el fundamenteaza 1n creatie pozitia de cap a sotului. el o 
define$te 1n raport cu pozitia de cap a lui Cristos. Rascumparatorul: Caci 
bdrbatul este capul neuestei. dupa cum $i Cristos este Capu/ Bisericii. T rupul 
Sau. $i El fnsu$i este Mfntuitorul ei (v. 23. traducerea engleza). Acum. pozitia 
lui Cristos de Cap al Bisericii Lui a fost deja descrisa in 4: 15-16. De la Cristos ca 
$i Cap 1~i prime$1e trupul vigoarea $i cre$1e spre maturitate. Pozitia lui de 
Cap exprima mai degraba grija dedt control. mai degraba responsabilitate dec11 
domnie. Acest adevar este sprijinit de surprinzatoarea adaugare a cuvintelor: $i 
El fnsu$i este Mfntuitorul ei. Capul Trupului este M1ntuitorul Trupului: 
caracteristica pozitiei Lui de Cap nu este am de mult statutul Lui de Domn. dt 
acela de M1ntuitor. 

Daca pozitia sotului de cap al sotiei seamana cu pozitia lui Cristos de Cap al 
Bisericii Lui. atunci supunerea sotiei se va asemana cu cea a Bisericii: Dupa cum 
Biserica este supusa lui Cristos. tot O$a $i neuestele sa fie supuse barbatilor for 
fn toate lucruri/e (v. 24). Nu exista nimic 1njositor 1n aceasta. pentru ca nu se cere 
ca supunerea ei sa fie o ascultare oarba de poruncile lui. ci mai degraba o 
acceptare plina de multumire a grijii lui. Ca sa-1 citam din nou pe Markus Barth: 
.. Supunerea fata de sot. $i respectul pentru el. la care sotia este in mod 
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specific 1ndemnata .. . nu este 1n nici un caz docilitatea unei pisici sau a unui dine 
slugarnic .. . Pavel .. . se g1nde$1e la o tovara$ie voluntara. libera. plina de bucurie 
si multumire. dupa cum arata analogia relatiei Bisericii cu Cristos". 18 Ori de 
~He ori pozitia sotului o oglinde$1e pe cea a Jui Cristos. supunerea soti€i fata 
de protectia $i purtarea de grija a dragostei lui. departe de a $1irbi feminitatea 
ei. o va 1mbogati 1n mod pozitiv. 

Ill. DATORIA SOTILOR (v. 25-33) 
Daca cuv1ntul care caracterizeaza datoria sotiei este .,supune-te" , cuv1ntul care 
0 caracterizeaza pe cea a sotului este ,.iube$1e". Ne-am putea g1ndi ca natura 
1nsa~i 1i va 1nvata pe soti aceasta obligatie prioritara. dar multe culturi. am 
antice di $i moderne. dovedesc contrariul. Desigur ca exista o anumita legatura 
a sentimentelor $i dorintelor care une$1e fiecare cuplu casatorit. $i 
contemporanii stoici ai lui Pavel 11 1nvatau pe sot sa ,.iubeasca" . Dar verbul pe 
care-I foloseau ei era cuv1ntul slab fi/eo: 1nvatatura cre$1ina a fost cea care a 
introdus 1n casnicie .. dragostea agape". puternica $i gata de sacrificiu. Pavel 
folose$1e doua analogii ca sa ilustreze grija plina de ginga$ie care ar trebui sa fie 
cuprinsa 1n dragostea sotului fata de sotia lui. 

Prima este ca sotul trebuie sa-$i iubeasca sotia dupa cum a iubit Cristos 
Biserica. Inca 1n Vechiul Testament legam1ntul plin de har pe care Dumnezeu I-a 
facut cu poporul Sau Israel a fost de multe ori pomenit ca $i un legam1nt de 
casatorie. 19 lsus a preluat aceasta 1nvatatura $i. plin de curaj. S-a referit la Sine 
ca ~i la Ce! ce era Mirele. 20 Pavel extinde imaginea aici $i 1n 2 Corinteni 11: 1-3. 
1n limp ce 1n Apocalipsa ni se permite sa aruncam o privire fugara asupra 
Bisericii glorificate. .,gatita ca o mireasa 1mpodobita pentru barbatul ei" $i 
asupra .,nuntii Mielului" care urma sa vina. 2 1 

Ceea ce iese 1n evidenta 1n prezentarea acestei teme de catre Pavel este 
statornicia plina de sacrificiu a legam1ntului de dragoste a Mirelui ceresc pentru 
mireasa Sa. Pe aceasta trebuie s-o imite sotii: Barbati/or. iubiti-ua neuestele 
cum a iubit $i Cristos Biserica $i S-a dat pe Sine pentru ea ca s-o sfin(easca. 

Vom observa ca Pavel folose~te cinci verbe ca sa arate stadiile consecutiye ale 
dedicarii lui Cristos pentru mireasa Sa. Biserica. El a iubit-o. S-a dat pe Sine 
pentru ea ca s-o sfinteasca. dupa ce a cura(it-o. ca sa o infati$eze 1naintea Lui. 
Afirmatia este am de completa $i de surprinzatoare. 1ndt unii cercetatori cred 
ca ea ar putea fi un citat dintr-o marturie cre$1ina veche. dintr-o liturghie sau 
dintr-o dntare. Ea pare sa urmareasca purtarea de grija a lui Cristos fata de 
Biserica Sa din trecut spre o ve$nicie viitoare. Desigur. cuvintele .. Cristos a iubit 
Biserica··. prin faptul ca preced daruirea Sa ca jertfa pentru Biserica. par sa ne 
1ndrepte privirile 1napoi. spre preexistenta Sa eterna. 1n care El $i -a fixat 
iubirea asupra poporului Sau $i a hotar1t sa vina ca sa-1 mlntuiasca. Astfel. 
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pentru ca Si -a iubit Biserica. El S-a dat pe Sine pentru ea. Aceasta se refera. 
desigur. in primul rind la cruce. 

Dar de ce a facut lsus Cristos acest lucru? Care a fost scopul sacrificiului Sau? 
Scopul a fost ca s-o sfinteasca. dupa ce a curatit-o. Poate ca aici s-a facut 0 
aluzie deliberata la imbaierea miresei care avea loc am inaintea nuntilor iudaice 
di !ii a celor ,grece!ili. Timpurile verbelor sugereaza ca curatirea Bisericii 
preceda consacrarea sau sfintirea ei. intr-adevar, curatirea pare s~ se refere la 
purificarea sau curatirea initiala de pacat $i vina. pe care o primim atunci cind 
pentru prima data ne pocaim $i credem in lsus, Ea este realizata prin spa/area cu 
apa prin Cuufnt, sau, mai simplu, ,,prin apa $i Cuvint" (NEB). ,,Spalarea cu 
apa" este o referire clara la botez.22 in limp ce referirea aditionala la .. Cuvint" 
indica faptul ca botezul nu este o ceremonie mecanica sau magica, .ci ca este 
nevoie de o explicatie pentru a defini semnificatia lui. pentru a exprima 
promisiunile de curatire $i viata noua in Duhul pe care el i'I simbolizeaza. $i 
pentru a intari credinta noastra. Este adevarat ca unii cred ca ,,Cuvintul" ar face 
aluzie la marturisirea de credinta a candidatului2:i sau ca ar reclama o 
con$1iinta curata,24 mai degraba dedt ca ar fi vorba despre predicarea 
Evangheliei de catre pastor sau despre formula de administrare a botezului. Dar 
pare mai natural sa luam .. apa" $i ,,Cuvintul" impreuna. ca $i cum amindoua 
i-ar fi administrate candidatului. Astfel ca atunci dnd Calvin a ajuns la acest 
verset in seriile lui de expuneri. a insistat sa avem grija .. ca sa nu separam 
niciodata sacramentele de Cuvint" . pentru ca ,,a avea semnul fara ca 
promisiunea sa-i fie adaugata. nu este dedt un lucru neprofitabil $i aducator de 
nemultumire" _ 2~ Dimpotriva, Markus Barth argumenteaza cu placere ca in 
context cuvintul promisiunii nu poate fi altul decit ,,Te iubesc" . El continua: 
,,Mesia ca $i Mire,,. spune acest 'cuvinf decisiv Miresei Lui $i prin aceasta Se 
leaga de ea $i o leaga pe ea de El in mod personal $i public. in mod cuvios $i 
legal" _ 26 Este un cuvint solemn al dragostei prin legamint. 

Dupa ce Si-a curatit mireasa prin apa $i Cuvint. planul Mirelui ceresc este 
s-o sfinteasca $i. in final. sa Si-o daruiasca Sie$i. .. Sfintirea" pare sa se refere 
la procesul prezent al transformarii caracterului $i comportamentului ei prin 
puterea Duhului care sala$luie$te in ea. in timp ce .. daruirea" este escatologica. 
$i va avea loc atunci cind Se va intoarce Cristos ca s-o ia la Sine. El Si-o va 
darui Sie$i fn slaua (endoxon). Cuvintul poate sa sugereze minunata rochie de 
nunta a miresei. deoarece el este folosit pentru ve$minte.27 Dar el inseamna 
mult mai mult decit am ... Glorie" (doxa) este radierea lui Dumnezeu. stralucirea 
$i manifestarea fiintei Lui de altfel ascunse. Deci tot a$a. adevarata natura a 
Bisericii va deveni vizibila. Pe pamint ea este adeseori in zdrente. murdarita $i 
slutita. dispretuita $i persecutata. Dar intr-o zi ea va fi vazuta a$a cum este. 
nimic mai putin decit mireasa lui Cristos . . Jara pata. fara zbircitura sau alte 
cusururi" (JBP). sffnta $i Jara prihana. frumoasa $i glorioasa. Acesta este finalul 
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spre care Cristos a inceput sa lucreze $i continua sa lucreze. Mireasa nu se poate 
face pe sine prezentabila: Mirele este eel care lucreaza la infrumusetarea ei, 
pentru ca apoi sa $i-o prezinte Sie$i. Dragostea Lui pentru ea $i sacrificiul de 
Sine, curatirea $i sfintirea ei. sint toate planuite pentru eliberarea $i 
desavir$irea ei, cind in final El $i-o va prezenta Sie$i in toata gloria ei. Dr. 
Lloyd-Jones scrie: ,,Sa indraznesc s-o spun astfel? Specialistul in infrumusetare 
1$i va fi pus ultima amprenta pe Biserica, masajul va fi fost am de perfect incit nu 
va mai fi ramas nici o zbircitura. Ea va arata tinara, in floarea virstei, ro$ie in 
obraji. cu pielea catifelata. fara nici o pata sau zbircitura. $i ea va ramine a~ in 
vecii vecilor". 28 

Aceasta este deci expunerea lui Pavel cu privire la implicatiile pozitiei lui 
Cristos de Cap al Bisericii. Cel ce este Capul Bisericii este $i Mirele ei. El nu 
strive$1e Biserica. Dimpotriva. El Se sacrifica pentru ea, ca s-o slujeasca, pentru 
ca ea sa devina tot ceea ce El dore$1e ca ea sa fie, $i anume ea insa$i in 
plinatatea gloriei ei. Tot a$a un sot nu trebuie sa-$i foloseasca niciodata 
pozitia de cap ca sa-$i striveasca sau sa-$i sufoce sotia, sau sa o impiedice sa 
fie ea insa$i. Dragostea lui pentru ea ii va conduce pe o cale exact opusa. El se 
va da pe sine pentru ea, pentru ca ea sa-$i dezvolte intregul ei potential sub 
calauzirea lui Dumnezeu, $i astfel ea sa devina ea insa$i in eel mai complet 
mod. 

Dupa ce au urcat cu Pavel pe aceste inaltimi sublime ale iubirii romantice, 
multi cititori simt in versetul 28 o cadere brusca spre banal: Tot O$O trebuie 
sa-$i iubeasca $i barbatii neueste/e, ca pe trupurile /or. in indemnul adresat 
sotilor, prin care le cere sa-!ii iubeasca sotiile, el pare sa coboare de la inaltele 
standarde ale iubirii Jui Cristos la standardele joase ale iubirii de sine. Aceasta 
aparenta anomalie i-a determinat pe unii comentatori sa incerce sa traduca 
propozitia altfel. dar incercarile lor au ramas fara succes, deoarece propozitia 
urmatoare refuza cu incapatynare sa transmita orice alt intele!i. afara de unul 
singur: Cine f$i iube$te neuasta, se iube$te pe sine. Explicatia probabila 
pentru aceasta coborire a lui Pavel la nivelul mull mai terestru al iubirii de sine 
consta in faptul ca el este totdeauna realist. Noi nu putem pricepe in intregime 
maretia dragostei lui Cristos: ea ,,intrece orice pricepere". dupa cum a scris el 
mai inainte. 2') Nici sotilor nu le este U$Or sa aplice acest standard la realitatea 
vietii de familie. Dar toti cunoa$1em din experienta de fiecare zi modul in care 
ne iubim pe noi in$ine. De aici rezulta folosul practic al regulii de aur pe care a 
enuntat-o lsus cind a spus ca trebuie sane purtam cu ceilalti a~ cum am dori 
ca ei sa se poarte cu noi. 'm Noi cunoa$1em acest lucru in mod instinctiv. Si la 
urma urmelor acesta este modul in care ne tratam pe noi in$ine. Caci nimeni nu 
!!i-a urft vreodata trupul Jui. ci f/ hrane$te. f/ fngrije$te cu drag (v. 29a). Adica, ii 
hrane$1e !ii (am putea spune) ii imbraca. sau in orice caz ii poarta de grija. 

TolU$i. acest indemn dat sotului de a-$i hrani $i a-$i ingriji sotia a!ia cum 
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o face cu propriul sau trup este mai mult decit un ghid folositor pentru 
comportamentul zilnic. El sugereaza ~i o potrivire launtrica. din moment ce 
sotul ~i sotia au devenit de fapt .. un singur trup" . Dumnezeu vrea ca relatia 
sexuala sa fie nu numai o unire de trupuri , ci sa simbolizeze ~i sa exprime ~i 0 
unire a personalitatilor. Numai atunci cind sotul ~i sotia ajung sa fie una 
intr-un mod atit de profund. numai atunci este adevarat faptul ca cine fsi 
iube$te neuasta se iube$te pe sine fnSU$i. · 

Aceasta ii determina pe apostol sa se intoarca in gindul sau la Cristos ~i astfel 
sa atinga apogeul argumentului sau. Pina acum el a folosit doua analogii pentru 
dragostea sotului fata de sotia sa, ~i anume sacrificiul plin de dragoste al Jui 
Cristos pentru mireasa Sa. Biserica, !ii grija plina de dragoste a sotului fata de 
propriul sau trup. Acum el le une~te pe cele doua. Mireasa Jui Cristos ~i Trupul 
Jui Cristos sint unul ~i acela~i lucru (vezi v. 23) . pentru ca noi sfntem madulare 
ale Trupului Lui (v. 30)31 El ne-a incorporat in Sine insu~i, ne-a facut parte din 
El printr-o unire profunda, indisolubila. Aceasta ii. determina pe Pavel sa citeze 
Genesa 2:24: De aceea ua lasa omul pe tata/ sau $i pe mama sa. $i se ua /ipi de 
neuasta sa. $i cei doi uor fi un singur trup (v. 31 ). ~i sa declare ca taina aceasta 
este mare (v. 32).:12 Se pare ca nu exista nici un motiv de indoiala privind faptul 
ca el se refera in primul rind la tainica !ii sacra adincime a unirii sexuale. Dar apoi 
el trece imediat la simbolismul ei !ii mai adinc: Vorbesc despre Cristos !!i despre 
Biserica. Facind astfel. el nu folose!ite numai acel ego al autoritatii sale 
apostolice, ci insa~i expresia ego de /ego ( .. dar eu va spun" ), pe care a folosit-o 
insu!ii lsus in cele ~ase antiteze ale .. Predicii de pe munte". 33 Era potrivit ca el sa 
faca aceasta pentru ca o .. taina" este un adevar revelat. !ii marea .. taina" de aici , 
adica unirea Bisericii cu Cristos. este indeaproape inrudita cu unitatea dintre 
iudei !ii neamuri in Trupul Jui Cristos. care i-a fost descoperita ~i despre care a 
scris in 3: 1-6. A~dar el vede relatia din casnicie ca pe un model frumos al 
unitatii Bisericii in !ii cu Cristos. Cind Ii este aplicat Jui Cristos ~i Bisericii Lui. 
ace) .. un singur trup" este identic cu .. un singur om nou" din 2: 15. lntr-adevar, 
cele trei ilustratii despre Biserica pe care le prezinta Pavel in Efeseni - trupul. 
cladirea ~i mireasa - toate subl!niaza realitatea unitatii ei in baza unirii ei cu 
Cristos. 

Versetul 33 este un rezumat succinl al invataturii mai ample pe care Pavel o 
daduse sotilor !ii sotiilor: fncolo fiecare din uoi sd-$i iubeasca neuasta ca pe 
sine. pentru ca el !ii ea au ajuns sa devina una. $i neuasta sa se teama de barbat. 
Cuvintul .. teama" este traducerea cuvintului fobetai. care literal inseamna 
.. frica". dar acest verb .. poate exprima sentimentul fricii in toate nuantele ~i in 
toate formele Jui . de la simplul respect pina la reverenta ~i adorare. in functie 
de obiectul ei" . :M Apostolul a inceput cu un cuplet: .. dragoste" ~i .. supunere" . El 
termina cu altul: .. dragoste" !ii .. respect". (In versiunea englezeasca cuvfntul 
.. teama" este tradus cu .. respect" . N.tr.) Am vazut ca dragostea la care se 
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ginde~te el atunci cind se adreseaza sotului sacrifica ~i sluje!!te pentru a o 
ajuta pe sotie sa devina ceea ce Dumnezeu dore~te ca ea sa fie . Astfel. 
.. supunerea" !ii ,.respectul" pe care le cere de la sotie exprima raspunsul la ' 
dragostea Jui . !ii dorinta ei ca !ii el sa devina ceea ce Dumnezeu vrea ca el sa fie 
fn pozitia Jui de .,lider" . 

IV. REZUMAT 
Luindu-1 pe sot in ·primul rind. ceea ce accentueaza Pavel nu este autoritatea Jui 
asupra sotiei. ci dragostea Jui pentru ea. Autoritatea Jui este definita in termenii 
unei responsabilitati pline de dragoste. Pentru noi cuvintul ,.autoritate" 
sugereaza putere. dominare !ii chiar oprimare. Ni-I imaginam pe sotul 
,.autoritar" ca pe o figura dominatoare care ia toate deciziile de unul singur. 
adreseaza porunci !ii pretinde ascultare. care i~i inhiba ~i i~i sufoca sotia, !ii 
astfel zadarnice!!te cre!!terea ei inspre maturitate !ii implinire. Dar aceasta nu 
este in nici un caz .. pozitia de cap" pe care o descrie apostoJul. al carui model 
este Isus Cristos. Bineinteles, ,,pozitia de cap" implica o anumita masura de 
iriitiativa !ii ·conducere. ca ~i in cazul in care Cristos a venit sa-$i ceara ~i 
sa-$i ci~tige Mireasa. Dar mai specific ea implica sacrificiu, daruire de sine de 
dragul celui iubit. ca ~i in cazul in care Cristos s-a dat pe Sine pentru mireasa 
Lui. Daca a fi .. cap" inseamna putere in vreun fel. atunci ea este puterea de a 
purta de grija. nu de a strivi, puterea de a sluji, nu de a domina, puterea de a 
facilita implinirea de sine, nu de a nemultumi ~i distruge. $i in toate acestea 
standardul iubirii sotului trebuie sa fie crucea Jui Cristos, pe care El S-a 
abandonat pe Sine dindu-Se chiar ~i mortii , in dragostea Lui lipsita de egoism 
pentru mireasa Lui. Dr. Lloyd-Jones are un mod !!Ocant de a sublinia acest 
adevar. ,.Citi dintre noi, " intreaba el, ,,!!i -au dat seama ca intotdeauna noi 
trebuie sa ne gindim la starea de casatorit in termenii doctrinei rascumpararii? 
Este acesta modul obi!inuit in care ne gindim la casatorie? ... Uncle gasim ceea ce 
cartile au sa ne spuna despre casnicie? La ce capitol? La capitolul Etica. Dar ea 
nu apartine acolo. Noi trebuie sa ne gindim la casatorie in termenii doctrinei 
rascumpararii". 1

'' 

in ceea ce prive!!te datoria sotiei in relatia de casatorie. ma surprinde cit de 
neagreat este acest pasaj de catre multe femei. Cind el este citit la o nunta ~i 
provoaca protestul femeilor. ma pomenesc intrebindu-ma cit de atent a fost el 
citit !ii mai ales tiaca a fost citit in intregul sau context. Dati-mi voie sa subliniez 
cinci lucruri care vor demonstra. nadajduiesc. ca acesta nu este un program de 
oprimare dupa cum multi cred. ci. dimpotriva. o carte a adevaratei libertati. 

A. Cerinta de supunere este un exemplu particular al unei 
datorii cre~tine generate. Adica . porunca: .. nevestelor supune\i-va" (v. 
22) este precedata de cerinta prin care ni se spune ca noi trebuie sa ne 
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,.supunem unii altora" (v. 21). De aceea, daca datoria sotiei este sa se supuna 
bflrbatului ei, este de asemenea ~i datocia sotului ca membru al noii societati a 
lui Dumnezeu sa se supunfl sotiei lui. Supunerea este o obligatie cre~tina 
universalfl. In Intreaga Biserica cre~tina, incluzind fiecare camin crestin 
supunerea trebuie sa fie reciproca. Pentru ca lsus Cristos lnsu~i este pild~ d~ 
umilintfl. El S-a dezbrflcat pe Sine de statutul Sau ~i de drepturile Sale. ~i S-a 
smerit ca sfl slujeasca. Astfel ca in noua ordine pe care a fondat-o, El ti cheama 
pe toti urma~ii Saisa calce pe urmele Lui. ,,Totu~i. in legaturile voastre . sa fiti 
impodohiti cu smerenie" .36 Oare n-ar trebui ca sotia sa se bucure chiar de 
faptul ca ea este cea care are privilegiul de a demonstra in mod specific prin 
atitudinea ei fata de sotul ei frumusetea smereniei care trebuie sa-i 
caracterizeze pe toti membrii noii societati a lui Dumnezeu? 

Acest lucru este In mod special adevarat atunci cind se vede ca supunerea 
so\iei nu este fortata, ci libera. Lucrul acesta trebuie sa fi fost foarte evident in 
lumea antica. Sotia nu avea un statut ~i avea putine drepturi. dupa cum am 
vazut. Totu~i. apostolul i se adreseaza ca ~i unui agent moral liber ~i nu ii cere 
sa accepte o soarta de care nu poate scapa. ci sa ia o decizie responsabila In fata 
lui Dumnezeu. Aceasta abordare a problemei .Jncepe o inovatie revolutionara 
in stilul gindirii etice cre~tine de atunci". '17 Supunerea cre~tina voluntara mai 
este inca foarte actuala. ,,Prin faptul ca S-a subordonat Tatalui. lsus Cristos $i-a 
demonstrat demnitatea. nu $i-a pierdut-o. Cind o persoana se supune in mod 
voluntar alteia. renunta la sine ~i se pune la dispozitia ei. ea dovede~te o 
demnitate ~i o libertate mai mare decit eel care nu poate suporta sa fie ajutorul 
~i partenerul nimanui in afara lui insu~i. Efeseni 5 nu-sustine in nici un caz 
ideea ascultarii oarbe sau a fringerii vointei sotiei. Dimpotriva. acest capitol 
arata ca pe tarimul Robului-Mesia crucificat. supu~ii respecta o lege a libertatii 
~i egalitatii in care o persoana o ajuta pe cealalta - in aparenta renuntynd la 
drepturile cuvenite. in realitate exercitind dreptul de a-L imita pe Mesia insu~i. .. 
0 descriere a casatoriei. care sa fie mai mareata. mai inteleapta ~i mai pozitiva 
nu s-a gasit inca in literatura cre~tina ... :i,-; 

B. Sofia trebuie sa fie supusa unui iubit, nu unui capcaun. 
lnstructiunile nu spun: .. Sot ii. supuneti-va: sotilor. conduceti": ci: .. Sotii. 
supuneti-va: iar sotilor. iubiti". Desigur au existat exemple de soti cruzi ~i 
tirani in fiecare veac $i cultura. $i au existat ocazii dureroase in Fare pentru a-$i 
pastra integritatea con$tiintei. sotia a fost obligata sa se impotriveasca 
autoritatii sotului ei. Dar Pavel .descrie idealul cre$tin. nu deviatiile hidoase de 
la el. Acest lucru le-a fost intotdeauna evident comentatorilor. in secolul al 
$aisprezecelea. Calvin predica: . .Sotii ... nu trebuie sa fie cruzi cu sotiile lor. ~i 
nici sa creada ca dupa buna lor placere toate lucrurile le sint permise $i legate. 
pentru ca autoritatea lor trebuie sa fie o tovara~ie $i nu o domnie" . Apostolul 
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repeta de trei ori indemnul sau fundamental : Barbati/or. iubiti-va nevestele (v. 
25): tot a~a trebuie sa-~i iubeasca ~i barbatii nevestele (v. 28): /iecare din voi 
sa-si iubeasca nevasta (v. 33). Daca deci pozitia de cap a sotului este 
exprimata intr-o iubire plina de responsabilitate fata de sotia sa. de ce ar ezita 
ea sa i se supuna? $i daca un sot dore$te ca ea s-o faca , el trebuie sa $tie ca va 
reu$i numai iubind-o. 

C. Soful trebuie sa iubeasca a~a cum a iubit Cristos. Cerinta 
,.supunerii" pare grea pentru o sotie? Eu cred ca ceea ce i se cere sotului ei este 
mai greu. Ceea ce i se cere lui nu este sa o ,,iubeasca" cu o iubire romantica, 
sentimentala sau chiar cu o pasiune agresiva, care in mod frecvent este socotita 
astazi ca fiind adevarata iubire: dimpotriva, Jui i se cere s-o iubeasca cu dragostea 
lui Cristos. Daca obligatia sotului de a iubi este repetata de trei ori, la fel este 
repetata ~i cerinta ca el sa-~i modeleze atitudinea ~i comportamentul dupa 
Cristos. El este capul sotiei Jui, dupd cum ~i Cristos este Capul Bisericii (v. 23); 
el trebuie sa-$i iubeasca sotia cum a iubit ~i Cristos Biserica (v. 25); ~i el 
trebuie sa o hraneasca ~i sa o ingrijeasca cu drag, ca ~i Cristos Biserica (v. 29). 
A~adar. atit pozitia lui de cap, cit ~i dragostea ~i purtarea Jui de grija trebuie sa 
semene cu ale Jui Cristos. Apogeul este atins in versetul 25, unde sotul este 
indemnat sa-~i iubeasca sotia cum a iubit ~i Cristos Biserica ~i S-a dot pe Sine 
pentru ea. Aceasta este culmea daruirii de sine. El trebuie s-o iubeasca cu 
dragostea care uneori este numita ,,dragostea Calvarului" ; un standard mai inalt 
nici nu poate fi conceput. Un sot cre~tin care Impline~te chiar ~i numai partial 
acest ideal propovaduie~te Evanghelia fara sa trebuiasca sa-~i deschida 
vreodata gura, pentru ca oamenii pot vedea In el acea calitate a dragostei care 
L-a dus pe lsus Cristos la cruce. 

D. Dragostea sotului, ca ~i a lui Cristos, face sacrificii pentru 
ca sa slujeasca. Am analizat ceva mai inainte cele cinci verbe ale versetelor 
25 ~i 26. Cristos ,,a iubit" Biserica ~i ,,S-a dat pe Sine" pentru ea, ca s-o 
.. curateasca" . s-o .. sfinteasca" ~i. in ultima instanta. s-o ,,prezinte" Sie~i in 
toata splendoarea ei ~i fara nici un cusur. in alte cuvinte. dragostea Lui ~i 
daruirea Lui de Sine au avut un scop bine conturat. $i scopul Lui nu a fost sa 
impuna Bisericii o identitate straina. ci s-o elibereze de petele ~i zbirciturile ce-i 
rapesc frumusetea $i s-o arate in adevarata ei glorie. Sotul cre$tin trebuie sa 
aiba o preocupare similara. Pozitia lui de cap nu va fi niciodata folosita pentru 
a-$i suprima sotia. El tinje$te s-o vada eliberata de tot ceea ce -i estompeaza 
adevarata identitate feminina $i-i blocheaza cre$terea spre acea .. glorie" . acea 
perfectiune a personalitatii implinite care va fi destinul final <=11 tuturor celor pe 
care ii rascumpara Cristos. Pentru aceasta S-a dat Cristos pe Sine. $i tot pentru 
aceasta se daruie~te $i sotul pe sine in dragoste. 
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E. Supunerea sot iei nu este altceva dee it un alt aspect al 
iubirii. Am vazut ca esenta invataturii lui Pavel este: .,Sotii. supuneti-va. si 
soti. iubiti" . $i ca aceste cuvinte difera unul de celalalt. fiindca cei doi recunos~ 
pozitia de cap pe care Dumnezeu a dat-o sotului. Totu$i. atunci dnd incercarn 
sa definim cele doua verbe. nu este U$Or sa aratam distinctia dintre ele. Ce 
inseamna sa te .. supui"? Inseamna sa te daruie$ti pe tine insuti cuiva. Ce 
inseamna sa ,.iube$ti''? Inseamna sa te daruie$ti pe tine insuti pentru cineva, 
dupa cum $i Cristos ,.S-a dat pe Sine Insu$i'' pentru Biserica. Astfel .. supunere" 
$i ,.iubire" sint doua aspecte ale aceluia$i lucru. $i anume ale daruirii de sine 
totale $i benevole. care este temelia unei casnicii durabile $i care se dezvolta 
mereu. 

Nu spun ca o asemenea daruire de sine ar fl U$Oara. Mi-e teama ca arn 
zugravit un tablou al vietii de casnicie care este mai mult romantic decit realist. 
Adevarul este ca orice sacrificiu de sine. chiar daca este vorba despre un mod de 
slujire sau despre un mijloc de autoimplinire. este $i dureros. Intr-adevar, iubirea 
$i durerea par a fi inseparabile. in special cind este vorba despre pacato$i ca $i 
noi. . din moment ce consecintele caderii noastre nu au fost $terse prin 
re-crearea noastra prin Cristos. In casnicie exista durerea adaptarii. pe masura ce 
vechiul .. eu" independent face loc noului $i interdependentului .,noi". Exista de 
asemenea durerea vulnerabilita\ii, pe masura ce apropierea de celalalt duce la 
dezvaluirea de sine. dezvaluirea duce la cunoa$tere reciproca. iar cunoa!;iterea 
duce la riscul de a fi respins. A$a ca sotii $i sotiile nu trebuie sa se a$tepte sa 
descopere armonie fara conflicte: ei trebuie sa lucreze la zidirea unei relatii de 
dragoste. respect $i adevar. 

Faptul ca te daruie$ti pe tine insuti cuiva nu este altceva decit recunoa$terea 
valorii celuilalt. Daca renunt la mine insumi. o fac pentru ca eu ti consider pe 
celalalt atit de valoros incit doresc sa ma sacrific pe mine \'nsumi pentru el sau 
pentru ea. cu scopul ca el sau ea sa se implineasca intr-un chip mai deplin. 
Acum. sa te pierzi pe tine insuti pentru ca altul sa se gaseasca pe sine - iata 
esenta Evangheliei lui Cristos. Aceasta este de asemenea $i esenta relatiei in 
casnicie. pentru ca pe masura ce sotul i$i iube$te sotia. iar sotia se supune 
sotului ei. fiecare dore$te de fapt sa faca posibil ca celalalt sa devina mai mult el 
inSU$i sau ea insa$i. in cadrul complementaritatii armonioase a sexelor. 

NOTE 

1. Barth. Broken Wall. p. 205-207. Comparati de asemenea cu cartea sa 
Ephesians. II. p. 755. 
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2. De ex. , Efeseni 5:22-6:9: Coloseni 3:18-4:1. Tit 2:1-10 $i 1 Petru 
2:18-3:7. 

3. John Howard Yoder da o lista de opt .,diferente foarte semnificative" intre 
Haustafeln-ul cre$tin $i eel stoic. in cartea sa The Politics of Jesus 
(Metodele Jui lsus). p. 170-183. 

4. Din expunerea sa ,.Ferice de cei blinzi" (Matei 5:5) in The Sermon on the 
Mount (Predica de pe munte), Luther's Works. vol. 21 (Concordia, 1956). 
p. 23. 

5. Yoder, p. 177 nota 23. 
6. Faptele 5:29. 
7. Genesa 1:26-27. 
8. Genesa 2: 18-24. 
9. Publicata in Statele Unite in 1973 $i in Marea Britanie de Maurice Temple 

Smith in 1977. 
10. Op. cit., p. 63 
11. Op. cit.. p. 60. 
12. Op. cit.. p. 62. 
13. Op. cit .. p. 121. 
14. Op. cit .. p. 81. 
15. Barclay. p .- 199-203. 
16. Women in Antiquity (Femei in antichitate) - Pan. 1956. p. 136, 138. 
17. Barth. Ephesians. II. p. 655-662. 
18. Barth. Broken Wall. p. 223. 
19. De ex .. lsaia 54:5-8: Ieremia 2: 1-3: 31:31-32: Ezechiel 23: Osea 1-3. 
20. -Marcu 2: 18-20: comparati cu loan 3:29. 
21. Apocalipsa 19:6-9: 21:2. 9. 
22. Comparati cu Faptele 22: 16. 
23. Romani 10:8-10. 13. 
24. 1 Petru 3:21. 
25. Calvin. p. 583-584. 
26. Barth. Ephesians. II . p. 691. 
27. Luca 7:25. 
28. Lloyd-Jones. Life in the Spirit (Via\a in Duhul). p. 175-176. 
29. 3:19. 
30. Matei 7:12. 

In AV .. came din carnea sa $i os din oasele sale" este o adaugire care nu 31. 
apare in textul original. Fara Indoiala ca a fost adaugat ca $i un ecou la 
Genesa 2:23. 

32. Traducerea latina a lui Jerome In .. Vulgata" este sacramentum hoc magum 
est. El a folosit cuvintul sacramentum in semnifica\ia lui mai veche de 
.. taina" con\inind adevaruri ascunse sau simboluri sacre. ca $i In 1 
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Timotei 3 : 16. El nu a implicat, !ii nici textul grecesc nu afirma, ca fn sine 
casatoria ar fi un .,sacrament" fn sensul pe care i I-a dat mai trrziu teologia 
romano-catolica. Ea este ,,sacramentala" mimai fn sensul pe care Pavel i-1 
da aici. !ii anume prin faptul ca unirea sotului cu sotia simbolizeaza 
unirea dintre Cristos !ii Biserica Sa. 

33. Vezi Matei 5:22, 28, 32. 34. 39. 44. 
34. Hodge, p. 353. 
35. Lloyd-Jones. Life in the Spirit (Viata fn Duhul), p. 148. 
36. 1 Petru 5:5. 
37. Yoder. p. 174. 
38. Barth. Ephesians. II, p. 714-715. 
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