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Femeia - o creaţie a lui Dumnezeu
Textul de bază: Geneza 1:24-31

Câteva definiţii
Satana întrebuinţează slăbiciunea dar şi mândria omului
•
•
•
•
•
•
•

Aşa ca şi în grădina Edenului satana cunoaşte slăbiciunea omenească
El vrea să despice harmonia între bărbat şi femeie
Rivalitatea lor o alimentează cu comparaţii dar şi cu pretenţii false
Propagând idoluri greşite care nu se pot compara cu creaţia lui Dumnezeu
„Oare a spus Dumnezeu ... că o femeie să fie subalternă unui bărbat?
Sau „Femeia este mai neînsemnată decât un bărbat”
Rivalitatea aceasta vrea să ducă satana până şi în bisericile noastre

Scopul satanei este distrugerea bisericii nou-testamentale
• Oare nu cunoaştem discuţiile aprinse în bisericile noastre la temele:
o O femeie, are ea voie să vorbească în biserică?
o O femeie, are ea voie să predicie?
o O femeie, are ea voie să conducă o oră de studiu biblic în biserică?
o O femeie, are ea voie să conducă o bisercă nou-testamentală?
o O femeie, are ea voie să facă parte din comitetul bisericii?

Tema aceasta este de mii de ani şi nu v-a înceta niciodată
Pentru unii din D-voastă voi fi prea radical şi progresiv
Pentru alţii poate voi fi prea conservativ
Iari alţii au frică de o astfel de temă periculiasă şi dusă cu mari emoţii
Satana a reuşit ca nici în bisericile noastre să nu existe o înţelegere
binecuvântată în această temă
• Influenţa opiniei publice şi emanciparea femeii în societatea noastră
subminează bazele biblice
• Sarcina, dar şi obligaţia noastră este ca Duhul Sfânt să conducă gândurile
noastre în aşa fel încât EL să L-e poate binecuvânta

•
•
•
•

Practica de astăzi nu poate fi luată ca ghid
• În bisericile noastre nou-testamentale se evite ca o femeie să predice
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Dar se acceptă să editeze o carte cu studiile biblice
Se acceptă ca să lucreze ca misionară într-o ţară străină, unde şi predică
Dar în bisericile noastre nu are ce căuta la amvon
Se naşte impresia, că pe ascuns se admite totul, dar în public …
Conducerile bisericilor noastre sunt sub marea influenţă a societăţii
înconjurătoare
• Marele reformator Martin Luther a spus odată: “Femeia a fost creată să-l
înconjoare pe bărbat, să crească şi să ocrotească copiii şi să fie subaltern
soţului.”

•
•
•
•
•

Părerea opiniei publice a existat în toate veacurile

Diferite poziţii în legătură cu neamul omenesc
Poziţia istorică despre femeia şi valoarea ei
• Cunoscută este rugăciunea fiecărui evreu bărbătesc după deşteptare:
• „Te binecuvintez Dumnezeule, că nu m-ai făcut ca păgân, sclav sau femeie.”
• Pythagoras (Sec. 6 î.d.Cr.) a spus: „De trei lucruri trebuie să-ţi fie frică: de foc,
de apă şi de femei.”
• Aristoteles (Sec 4 î.d.Cr.) a susţinut, că femeile sunt fără valoare şi sunt create
numai pentru comoditatea bărbaţiilor
• Un conducător din Roma (Sec. 2 î.d.Cr.) a avertizat poporul său: „ În
momentul în care femeiile vor fi egale cu bărbaţii, ele le vor domina.”
• Şi filosoful Seneca (Sec. 1 d.Cr.) a recitat: „Femeia şi necunoştiinta sunt cele
mai mari catastrofe posibile în lumea aceasta.”

Neamul omenesc – până la căderea lui în păcat era o
creaţie echivalentă
• Ordinea creaţiei nu admite o discalificare a celui secundar creat
Geneza 1:27

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui
Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.
• Dumnezeu cere aceeaşi responsabilitate dela bărbat şi de la femeia
Geneza 1:28

Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: ,,Creşteţi, înmulţiţi-vă,
umpleţi pământul, şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste
păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”
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• După căderea lui Adam şi Eva în păcat, Dumnezeu a schimbat orânduirea
creaţiei Lui.
• Dintr-o creaţie echivalentă, Dumnezeu a făcut o creaţie cu o structură ierarhică
Genesis 3:16

Femeii i-a zis: ,,Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere
vei naşte copii, şi dorinţele tale se vor ţinea după bărbatul tău, iar el va
stăpâni peste tine.”
• Apostolul Pavel sublinează această bază a creaţiei dumnezeieşti
• Dar pentru cei care Lau primit pe Isus Cristos ca Domn există alte măsuri
Galateni 3.38

Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai
este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în
Cristos Isus.
• Şi convingerea aceasta se trage până şi în situaţii intime a soţului cu soţia
1 Corinteni 7:4-5

Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul
nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de
datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă
îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăş, ca să
nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre.
1 Corinteni 11:8-9

În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat şi nu
bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.
• Apostolul Pavel explică corintenilor situaţia femeii creştine în societate,
făcând comparaţie cu Domnul Isus cu biserica Lui
1 Corinteni 11:3

Dar vreau să ştiţi că Cristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este
capul femeii, şi că Dumnezeu este capul lui Cristos.

Comparaţii sau drepturi şi obligaţii
• Satana ne provoacă să căutăm diferenţe în convingerile noastre creştine
• Aşa caute şi el să comparăm bărbatul cu femeia, ştiind că nu o să reuşim fără
diferenţe emoţionale şi chiar distrugătoare
• Prin comparaţii vrea să ne desparte şi nu să ne unească
• Pentru aceasta ne este de mai mare ajutor dacă ne ocupăm cu drepturile şi
obligaţiile unei femei după Noul Testament decât s-o comparăm cu bărbaţii

Fiecare om are drepturi dar are şi obligaţiile lui
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• Omul are dreptul să obţină un canet de conducere auto, dar are obligaţia să
respecte regurile de circulaţie
• Femeia are dreptul să nască un copul, dar are obligaţia să-l îngrijească
• Toată viaţa noastră constă din drepturi dar şi din obligaţii
• Trebuie să mărturisim, că drepturile ne interesează mult mai mult decât
obligaţiile noastre
• Apostolul Pavel dirigează gândurile noastre spre Domnul nostru Mântuitor
Galateni 3.26-29

Căci toţi sunteţi fii (şi fiice, anexa propie) ai lui Dumnezeu, prin credinţa în
Cristos Isus. Toţi cari aţi fost botezaţi pentru Cristos, v-aţi îmbrăcat cu
Cristos. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod;
nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi
una în Cristos Isus. Şi dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi ,,sămânţa” lui
Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.
• Şi Apostolul Petru sublibează convingerea aceasta
1 Petru 2:5 şi 9

Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o
preoţie sfântă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin
Isus Cristos. Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un
neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca
să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întunerec la lumina
Sa minunată;
• Biserica nou testamentală – nu numai bărbaţii – ea este astăzi poporul lui
Dumnezeu pentru generaţia noastră
Exedus 19:5-6

Acum, dacă veţi asculta glasul meu, şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi
fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; Îmi veţi fi o
împărăţie de preoţi şi un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe cari le vei
spune copiilor lui Israel.
• Sarcina aceasta nu-o poţi realiza fără să accepţi şi următoarele versete
Filipeni 2:3

Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie
fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuş.
Luca 22:24-26

Între apostoli s-a iscat şi o ceartă, ca să ştie care din ei avea să fie socotit
ca cel mai mare? Isus le-a zis: ,,Împăraţii Neamurilor domnesc peste ele; şi
celorce le stăpânesc, li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiţi aşa. Ci
cel mai mare dintre voi, să fie ca cel mai mic; şi celce cârmuieşte, ca celce
slujeşte.”
Amin
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