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O mamă după Voia lui Dumnezeu 
Textul de bază: Tit 2:1-8 

 

Ce aşteptăm noi de la o mamă creştină? 
• Pretenţiile unei femei din secolul XXI sunt altele ca cele din timpul lui 

Isus 
• Femeile de astăzi vor să decidă singure viitorul lor 
• Şi din punct de vedere familial dar şi din punct de vedere social 
• Aceste pretenţii se reflectă şi în bisericile noastre noutestamentale 
• În această convingere publică nu mai este loc de o atitudine creştină 
• Pretenţiile societăţii chiar şi în împlinirea lucrurilor casnice s-au modificat 
• Iar în planificarea unei familii putem auzi de la viitoarea mamă: “Eu 

decid! Burta e a mea!” 
 

La aceste întrebări ne poate răspunde numai Biblia  
 

Ce rol a avut femeia în Vechiul Testament 
• În Vechiul Testament, bărbatul poartă responsabilitatea pentru familie, 

pentru viaţa în comun şi pentru slujirea în Templu 
• Iar femeia este dependentă de tatăl şi dependentă de soţul ei 

Numeri 30:3-8 şi 16 
Când o femeie va face o juruinţă Domnului şi se va lega printr-o făgăduială, 
în tinereţa ei şi în casa tatălui ei, şi tatăl ei va afla de juruinţă pe care a 
făcut-o ea şi de făgăduiala cu care s-a legat, dacă nu-i zice nimic în ziua 
când află de juruinţă ei, toate juruinţele ei vor fi primite, şi orice făgăduială 
cu care s-a legat ea, va fi primită; dar dacă tatăl ei nu-i dă voie în ziua când 
ia cunoştinţă de juruinţă ei, toate juruinţele ei şi toate făgăduielile cu cari se 
va fi legat ea, nu vor avea nici o tărie; şi Domnul o va ierta, pentru că nu i-a 
dat voie tatăl ei. Când se va mărita, după ce a făcut juruinţe sau după ce s-a 
legat printr-un cuvânt ieşit de pe buzele ei, şi bărbatul ei va lua cunoştinţă de 
lucrul acesta, şi nu-i va zice nimic în ziua când va lua cunoştinţă de ele, 
juruinţele ei vor rămânea în picioare; şi făgăduielile cu cari se va fi legat ea 
vor rămânea în picioare; dar dacă bărbatul ei nu-i dă voie cunoştinţă de 
juruinţa ei, el va desfiinţa juruinţa pe care a făcut-o şi cuvântul scăpat de pe 
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buzele ei, cu care s-a legat ea; şi Domnul o va ierta. Acestea sunt legile pe 
cari le-a dat lui Moise Domnul, ca să aibă putere între un bărbat şi nevasta 
lui, între un tată şi fata lui, când ea este în tinereţă şi acasă la tatăl ei. 

• Aceste legi au fost puse de Dumnezeu pentru ocrotirea femeii în societate 
• În acel timp, aceste legi erau unice 
• Farisei au adăugat după eliberarea poporului din Babilonia mai multe legi 

noi şi au format cartea de rugăciune “Talmud”, baza credinţei poporului 
Israel 

• În această carte există multe rugăciuni, care subminează onorarea femeii, 
adică contrariul Voinţei lui Dumnezeu 

• Pentru că El întrebuinţează femeia şi în slujire la uşa cortului întâlnirii 
Exodul 38:8 
A făcut ligheanul de aramă, cu piciorul lui de aramă, din oglinzile femeilor, 
cari slujeau la uşa cortului întâlnirii. 
 

Ce rol a avut femeia în Noul Testament 
 
• Înaintea Domnului, bărbatul şi femeia au aceeaşi valoare 

Matei 11:28 
Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. 

• Dar pentru cei convertiţi, Noul Testament ne reaminteşte de ordinea 
Creaţiei 

• Noul Testament nu subminează ci subliniază Vechiul Testament, arătând 
ierarhia vieții omului la crearea 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. 
1 Petru 3:1-4 
Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru că, dacă unii 
nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor 

când vă vor vedea felul vostru de trai: curat şi în temere. Podoaba voastră să 
nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule 
de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia 
nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui 
Dumnezeu. 

• Calea de ierarhie dumnezeiască, creată şi proclamată de Dumnezeu 
• Şi bărbatului îi cuvine o mai mare responsabilitate: 

1 Petru 3:7 
Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele 
voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele cari vor moşteni 
împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedecate rugăciunile voastre. 
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Ce rol are femeia în biserica noutestamentală? 
 
• Toţi suntem copiii Lui 

Galateni 3:26 - 28 
Căci toţi sunteţi fii 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. 

• Toţi suntem împuterniciţi prin Duhul Sfânt ^  
Faptele Apostolilor 8:12 şi 14-17 

Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia împărăţiei lui 
Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Cristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cât şi 
femei. Apostolii, cari erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit 
Cuvântul lui Dumnezeu, au trimes la ei pe Petru şi pe Ioan. Aceştia au venit 
la Samariteni, şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu 
Se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele 
Domnului Isus. Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei, şi aceia au 
primit Duhul Sfânt. 

• Toţi suntem chemaţi să colaborăm cu darurile noastre primite de 
Dumnezeu 

1 Corinteni 12: 11 
Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, 
cum voieşte. 

• Numai o singură activitate nu este admisă într-o biserică nou testamentală 
• Pentru că ea se contrazice planul de creaţie a lui Dumnezeu 

1 Timotei 2:12 
Femeii nu-i dau voie să înveţe pe bărbat sau să aibe autoritate asupra lui. 
Ea trebuie să tacă la întrunirile bisericii tale. Cu mult mai mult Domnul 
binecuvintează activitatea femeii în afară bisericii.  
Faptele Apostolilor 18:25-26 (un Iudeu numit Apolo) 
El era învăţat în ce priveşte Calea Domnului, avea un duh înfocat, şi vorbea 
şi învăţa amănunţit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoştea decât 
botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila şi 
Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei, şi i-au arătat mai cu deamănuntul 
Calea lui Dumnezeu. 

• Noi nu putem analiza după 2000 de ani motivul pentru care a scris 
Apostolul Pavel aceste rânduri 

• Eu cred că în grădina Eden existau sute de pomi fructiferi, unul mai 
frumos decât altul 

• Dar Eva tocmai din pomul interzis a vrut să mănânce 
• Vrem şi noi tocmai din pomul interzis? 
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Viaţa unei mame creştine în familie 
 

Rolul de mamă trebuie să fie pentru femeie, dăruire 
• Compararea situaţiei ei cu celelalte femei din jur poate provoca în inima ei 

invidie, îndoială şi de multe ori şi o nesiguranţă periculoasă 
• Convingerea că nu este singură, ci este susținută de soţul ei este foarte 

importantă 
• Dăruirea subliniază şi responsabilitatea ei faţă de membrii familiei 
• Sa daruiești nu înseamnă să fi o maşină care naşte copii, ci este un dar 

duhovnicesc 
• Mama care se retrage din această responsabilitate, uitându-se invidioasă în 

dreapta şi în stânga, nu îndeplineşte voia lui Dumnezeu 
• Dăruirea înseamnă arătarea dragostei  
O mamă creştină cunoaşte puterea Rugăciunii 
• Mama care se bazează pe puterea rugăciunii nu este singură 
• Ea poate veni cu toate problemele ei, dar şi cu cele ale familiei la Isus 
• Ea ştie că Domnul îi va da înţelepciunea necesară pentru a rezolva 

problema 
Iacov 1:5 
Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară dela Dumnezeu, 
care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. 

O mamă creştină se orientează în educarea copiilor după Sfânta 
Scriptură 
• Biblia ne dă indicaţii pentru o părtaşie binecuvântată între oameni 
• Biblia ne învaţă cum şi când trebuie să respectăm pe aproapele nostru 
• Printr-o viaţă creştină, ea pune în practică cuvintele şi gândurile lui 

Dumnezeu 
O mamă creştină își recunoaşte greşelile făcute 

1 Ioan 1:9-10 
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte 
păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am 
păcătuit, îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi. 

• Noi toţi trăim din iertarea păcatelor şi greşelilor noastre de către Isus. 
• În special în primii ani de căsnicie tânăra mamă este extrem de solicitată 
• În fiecare zi se poate întâlni cu o situaţie nouă 
• În acest caz, cea mai buna soluție este să apeleze la Cuvântul lui 

Dumnezeu 
Romani 11:33 
0, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse 
sunt judecăţile Lui, şi cât de neînţelese sunt căile Lui!         Amin, 


