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Î
i sunt recunoscător şi îndatorat lui Phil Johnson, care din nou, 
ca în atâtea alte rânduri, a aplicat materialului meu remarcabilele 
sale aptitudini editoriale. În cazul cărţii de faţă, el a făcut mult mai 

mult decât atât, inserându-şi propriile gânduri înţelepte în capitolele 
în care materialul meu sărăcăcios era inadecvat.

Iar acum, îi adresez un cuvânt special de mulţumire extraordinarei 
mele soţii, Patricia, care şi-a sprijinit cu credincioşie bărbatul obişnuit 
de-a lungul celor 42 de ani de căsnicie.





N

Prefa

O

N
iciodată nu am anticipat că publicul va primi atât de bine 
cartea mea despre apostoli (Doisprezece bărbaţi obişnuiţi). 
Se pare că oamenii au apreciat şi au savurat faptul că ea 

a fost scrisă sub formă de studiu al caracterului personajelor, cu 
toate că în acest fel se îndepărtează oarecum de stilul meu expozitiv 
obişnuit. Metodologia şi organizarea cărţii mi s-au părut adecvate 
în special pentru studii biblice în grupuri mici şi poate că datorită 
acestui fapt a crescut şi mai mult interesul faţă de ea. Însă probabil şi 
mai semnifi cativă a fost relevanţa deosebit de practică şi personală 
a unor astfel de studii făcute asupra personajelor. Eu cred că ne 
este de folos să-i vedem pe apostoli aşa cum erau de fapt: nişte 
bărbaţi obişnuiţi. În ultimă instanţă, aceasta a fost ideea centrală 
a cărţii. Ei au fost oameni la care se poate raporta oricine. Mulţi 
dintre noi putem vedea cu uşurinţă aspecte din caracterul nostru în 
personalitatea lor, în neajunsurile, zbaterile, greşelile lor frecvente şi 
în tânjirea lor de a fi  tot ceea ce Cristos dorea ca ei să fi e. Suntem 



extrem de încurajaţi atunci când vedem cât de minunat a folosit 
Dumnezeu astfel de oameni.

După ce Doisprezece bărbaţi obişnuiţi s-a afl at pe lista celor mai 
bine vândute cărţi timp de peste un an, prietenii mi-au sugerat să 
scriu o continuare. De ce să nu folosesc un format similar pentru a 
studia vieţile a douăsprezece femei de seamă din Scriptură? Toţi cei 
care au auzit ideea au fost imediat încântaţi de ea. Astfel s-a născut 
volumul pe care îl ţii acum în mână.

Desigur, în prima carte nu a fost nevoie să decid ce personaje 
trebuie studiate. Isus i-a ales pe cei doisprezece ucenici; eu nu a 
trebuit decât să fac cercetări cu privire la vieţile lor şi să scriu despre 
ele. În schimb, cartea de faţă avea să fi e ceva diferit. Confruntat cu 
o pleiadă de femei extraordinare din Biblie, am alcătuit o lungă listă 
de posibilităţi. Sarcina de a reduce lista la douăsprezece persoane nu 
a fost nicidecum una uşoară. Am cântărit importanţa lor relativă în 
istoria biblică şi am ales douăsprezece femei care au avut un rol crucial 
în planul răscumpărării.

Sper că vei fi  de acord cu mine că lista fi nală cuprinde o mare 
diversitate de tipuri de personalităţi şi că este o alăturare interesantă 
a unor femei cu adevărat extraordinare. Ca în cazul primei cărţi, eu 
sper că cititorii vor identifi ca în aceste studii aspecte din viaţa lor şi 
vor fi  încurajaţi prin conştientizarea faptului că luptele şi ispitele cu 
care ne confruntăm sunt încercări ca acelea cu care s-au confruntat 
credincioşii din toate timpurile. Astfel, ne aducem aminte că 
Dumnezeu rămâne veşnic credincios chiar şi în mijlocul problemelor 
noastre (1 Cor. 10:13). Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov este şi 
Dumnezeul Sarei, Rebecăi şi Rahelei. El este Dumnezeul fi ecărui 
credincios din generaţia noastră – bărbaţi şi femei deopotrivă. Ca şi 
ei, şi noi avem slăbiciunile noastre. Însă noi suntem poporul şi turma 
păşunii Lui (Ps. 100:3). Iar credincioşia Lui continuă să ajungă până 
la nori (Ps. 36:5).

Unii m-au întrebat ce semnifi caţie are titlul celei de-a doua 
cărţi. Dacă ucenicii au fost oameni „obişnuiţi“, cum se face că aceste 
douăsprezece femei sunt extraordinare?

Răspunsul, desigur, este că, deşi ucenicii erau oameni obişnuiţi 
într-un anumit sens, ei erau extraordinari în alt sens. În ceea ce priveşte 
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talentele lor înnăscute şi contextul uman din care proveneau, ei erau 
cu totul obişnuiţi, şi aceasta nu în mod întâmplător. „Dumnezeu a 
ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de ruşine pe cele înţelepte. 
Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de ruşine pe 
cele tari. Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile 
dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să le nimicească pe cele 
ce sunt; pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu“ 
(1 Cor. 1:27-29). Ucenicii au avut o putere şi o infl uenţă atât de 
remarcabile doar datorită lucrării lui Cristos în viaţa lor, şi ceea ce au 
devenit a fost neobişnuit – iar ceea ce au realizat ei (Fapte 17:6) a fost 
ceva cu adevărat extraordinar.

Acelaşi lucru este adevărat şi în cazul femeilor prezentate în cartea 
de faţă. Cele mai multe nu au fost deloc remarcabile în şi prin ele însele. 
Au fost femei obişnuite, de rând, iar în unele cazuri proveneau din 
categorii sociale inferioare – exact în acelaşi fel în care ucenicii au fost 
bărbaţi obişnuiţi. Să ne gândim, de exemplu, la femeia samariteancă 
din Ioan 4. Nici măcar nu îi ştim numele. Ana a fost o văduvă bătrână 
şi neînsemnată, care apare doar într-un scurt episod de la începutul 
Evangheliei după Luca (2:36-38). Rahav a fost o prostituată de 
rând. Chiar şi Maria, mama lui Cristos, a fost o tânără care nu avea 
nimic deosebit şi trăia într-o localitate neînsemnată dintr-o regiune 
sărăcăcioasă şi dispreţuită a Galileii. În cazul fi ecăreia, ceea ce le-a 
făcut să fi e extraordinare a fost întâlnirea memorabilă cu Dumnezeul 
universului, întâlnire care le-a schimbat viaţa.

Singura excepţie adevărată este Eva, care şi-a început viaţa ca o 
persoană de-a dreptul extraordinară în toate privinţele. Ea a fost creată 
de Dumnezeu ca să reprezinte idealul pur şi nepătat al feminităţii. 
Pe care însă l-a distrus în curând prin păcătuire. Cu toate acestea, 
şi ea a devenit o ilustrare vie a adevărului că Dumnezeu poate să îi 
recupereze şi să îi răscumpere pe cei care cad,  făcând din ei trofee cu 
adevărat extraordinare ale harului Său, în ciuda eşecurilor lor. De fapt, 
eu am convingerea că prin harul răscumpărător al lui Dumnezeu, Eva 
care se afl ă acum în veşnicie este mult mai glorioasă decât a fost ea 
vreodată în inocenţa ei pământească iniţială.

Prin urmare, toate aceste femei au ajuns extraordinare în ultimă 
instanţă nu datorită unor calităţi naturale, ci pentru că singurul 
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Dumnezeu adevărat, căruia I s-au închinat, este măreţ, puternic, 
glorios şi minunat, şi El le-a purifi cat asemenea argintului. El le-a 
răscumpărat prin lucrarea unui Mântuitor extraordinar – Fiul Său 
divin – şi le-a făcut asemenea chipului Fiului Său (Rom. 8:29). Cu 
alte cuvinte, lucrarea măreaţă a lui Dumnezeu în viaţa lor le-a făcut 
cu adevărat extraordinare.

Ele ne amintesc astfel atât de starea noastră decăzută, cât şi de 
potenţialul nostru. Unindu-se într-un singur glas, ele ne îndreaptă 
privirea spre Cristos. În fi ecare caz, El a fost Cel căutat pentru 
mântuire. Vom vedea că Eva, Sara, Rahav şi Rut au făcut parte din 
linia din care avea să Se nască Cel Promis, care urma să-i zdrobească 
şarpelui capul. De asemenea, Ana tânjea după un Mântuitor şi jubila 
aşteptând promisiunea mântuirii. De fapt, cuvintele de laudă ale 
Anei adresate Mântuitorului (1 Sam. 2:1-10) îşi au ecoul în Cântarea 
Mariei. Aceasta era o revărsare a laudelor Mariei la afl area veştii că 
ea este cea aleasă – binecuvântată de Dumnezeu între toate femeile 
– să-L aducă pe lume pe Mântuitor. Prorociţa Ana, care Îl aşteptase 
pe Mântuitorul toată viaţa, a fost binecuvântată la o vârstă înaintată, 
fi ind printre primele persoane care L-au recunoscut pe Mesia, deşi 
nu era decât un bebeluş (Lc. 2: 36-38). Celelalte femei prezentate în 
această carte au devenit ucenicele Lui. Prin urmare, ele ne mărturisesc 
despre Cristos.

Rugăciunea mea este ca citind această carte să împărtăşeşti 
credinţa acestor femei, să le imiţi credincioşia şi să înveţi să-L iubeşti 
pe Mântuitorul, care prin lucrarea din viaţa lor, le-a făcut femei cu 
adevărat extraordinare. Şi viaţa ta poate fi  extraordinară prin harul 
Său minunat.
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Introducere

O

U
na dintre trăsăturile unice ale Bibliei este modul în care le 
onorează pe femei. Fără a le diminua rolul sau a le discredita 
vreodată, Scriptura pare să iasă adesea din sfera comună 

omagiindu-le, înnobilându-le contribuţia în societate şi în familie, 
recunoscând importanţa infl uenţei lor şi exaltând virtuţile femeilor 
care au fost exemple de evlavie.

Chiar din primul capitol al Bibliei, aflăm că femeile, asemenea 
bărbaţilor, poartă însemnul chipului lui Dumnezeu (Gen. 1:27; 
5:1-2). Ele joacă un rol proeminent în numeroase naraţiuni cheie 
din Biblie. Soţiile sunt văzute ca partenere venerate şi tovarăşe 
de mare preţ ale soţilor lor, nu ca simple sclave sau obiecte de 
decor din casă (Gen. 2:20-24; Prov. 19:14; Ecl. 9:9). La Sinai, 
Dumnezeu le-a poruncit copiilor să îşi cinstească atât tatăl, 
cât şi mama (Ex. 20:12). Acesta era un concept revoluţionar 
într-o eră în care culturile păgâne erau dominate de bărbaţi care 
îşi conduceau familia cu un pumn de fier, în timp ce femeile 



erau considerate în general fiinţe inferioare – simple sclave ale 
bărbaţilor.

Desigur, Biblia recunoaşte existenţa unor roluri distincte între 
bărbaţi şi femei, stabilite de Dumnezeu – multe elemente ale 
acestora reieşind extrem de limpede deja din împrejurările creaţiei. 
De exemplu, femeile au un rol unic şi vital în naşterea şi creşterea 
copiilor. Femeile au o nevoie specială de sprijin şi protecţie, deoarece, 
din punct de vedere fi zic, ele sunt nişte „vase mai slabe“ (1 Pet. 3:7). 
Scriptura stabileşte ordinea corectă în familie, şi astfel şi în biserică, 
atribuindu-i soţului sarcina de a conduce şi proteja familia (Ef. 5:23) 
şi dându-le bărbaţilor rolul de învăţători şi conducători în biserică 
(1 Tim. 2:11-15).

Cu toate acestea, femeile nu sunt nici marginalizate, nici discreditate, 
ca şi cum ar avea un statut inferior (Gal. 3:28). Dimpotrivă, se pare 
că Scriptura le acordă femeilor o onoare specială (1 Pet. 3:7). Soţilor 
li se porunceşte să îşi iubească soţiile până la sacrifi ciu, aşa cum Îşi 
iubeşte Cristos Biserica, chiar cu preţul vieţii dacă este nevoie (Ef. 
5:25-31). Biblia recunoaşte şi celebrează valoarea inestimabilă a unei 
femei virtuoase (Prov. 12:4; 31:10; 1 Cor. 11:7). Cu alte cuvinte, de la 
un capăt la celălalt, Biblia le prezintă pe femei ca fi ind extraordinare.

În relatările biblice ale vieţii patriarhilor o atenţie deosebită li 
se acordă întotdeauna soţiilor acestora. Sara, Rebeca şi Rahela sunt 
proeminente în relatările Genezei cu privire la interacţiunile dintre 
Dumnezeu şi soţii lor. Maria, sora lui Moise şi Aaron, a fost atât 
profetesă, cât şi compozitoare – iar Dumnezeu Însuşi o onorează 
alături de fraţii ei ca făcând parte dintre conducătorii poporului 
din perioada Exodului (Mica 6:4). Debora, profetesă şi ea, a fost 
judecătoare în Israel înainte de instituirea monarhiei ( Jud. 4:4). 
Relatările biblice privitoare la viaţa de familie le pun deseori pe soţii în 
poziţia de sfătuitori înţelepţi ai soţilor lor ( Jud. 13:23; 2 Împ. 4:8-10). 
Când Solomon a devenit împărat, i-a adus un omagiu public mamei 
sale, ridicându-se în picioare când aceasta s-a înfăţişat în prezenţa 
lui şi făcându-i o plecăciune înainte de a se reaşeza pe tron (1 Împ. 
2:19). Sara şi Rahav sunt menţionate explicit de lista eroilor credinţei 
din Evrei 11. Mama lui Moise (Iochebed) apare şi ea pe această 
listă în mod indirect (v. 23). În Proverbe, femeia este personifi carea 
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înţelepciunii. Biserica nou-testamentară este de asemenea comparată 
cu o femeie, Mireasa lui Cristos.

În viaţa socială şi religioasă a lui Israel şi a Bisericii nou-
testamentare, femeile nu au fost niciodată împinse undeva în fundal. 
Ele participau împreună cu bărbaţii la toate sărbătorile religioase şi 
actele de închinare publică ale lui Israel (Deut. 16:14; Neem. 8:2-3). 
Femeilor nu li se cerea să aibă faţa acoperită şi nu li se interzicea să 
vorbească în locurile publice, aşa cum se întâmplă în unele culturi din 
Orientul Mijlociu chiar şi astăzi (Gen. 12:14; 24:16; 1 Sam. 1:12). 
Mamele (nu doar taţii) aveau responsabilităţi legate de educaţia 
copiilor şi autoritate asupra lor (Prov. 1:8; 6:20). Femeile puteau chiar 
să aibă proprietăţi imobiliare (pământ) în Israel (Num. 27:8; Prov. 
31:16). De fapt, soţiile se ocupau de multe dintre problemele din casa 
lor (Prov. 14:1; 1 Tim. 5:9-10, 14).

Toate aceste lucruri sunt în contrast vădit cu modul în care alte 
culturi antice minimalizau şi desconsiderau rolul femeilor în mod 
constant. Femeile din societăţile păgâne ale perioadei biblice erau 
tratate adesea doar puţin mai bine decât animalele. Unii dintre cei 
mai celebri fi lozofi  greci – consideraţi cele mai strălucite minţi ale 
vremii lor – susţineau că femeile sunt fi inţe inferioare prin fi rea 
lor. Chiar şi în Imperiul Roman (care reprezenta probabil culmea 
civilizaţiei precreştine), femeile erau privite în general ca nişte simple 
bunuri personale – proprietatea soţilor sau a taţilor, având un statut 
care abia dacă îl depăşea pe cel al sclavilor. Din nou, acest lucru era 
extrem de diferit de conceptele evreieşti (şi cele biblice), conform 
cărora căsătoria este privită ca o moştenire comună, iar calitatea de 
părinte ca un parteneriat în baza căruia copiii trebuie să îşi cinstească 
şi să îşi asculte ambii părinţi (Lev. 19:3).

Religia păgână era înclinată spre a alimenta şi încuraja şi mai mult 
desconsiderarea femeilor. Desigur, mitologia greacă şi cea romană îşi 
aveau şi ele zeiţele lor (cum ar fi  Diana şi Afrodita). Dar să nu ne 
imaginăm nici măcar o clipă că închinarea la aceste zeiţe îmbunătăţea 
în vreun fel statutul femeilor în societate. De fapt, era tocmai invers. 
În cele mai multe temple închinate zeiţelor slujeau prostituate sacre 
– preotese care îşi vindeau trupul pentru bani, considerând că astfel 
împlinesc un sacrament religios. Atât mitologia, cât şi practicarea 
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religiilor păgâne au avut în general un efect mai degrabă umilitor 
asupra femeilor. Zeităţile păgâne masculine erau capricioase şi uneori 
extrem de misogine. Ceremoniile religioase erau deseori cât se poate 
de obscene – incluzând elemente ca: rituri erotice ale fertilităţii, orgii 
practicate la templu, practici homosexuale perverse şi, în cele mai 
grave cazuri, chiar jertfe umane.

Creştinismul, născut într-o lume în care cultura romană se 
intersecta cu cea evreiască, a ridicat statutul femeilor la un nivel fără 
precedent. Printre ucenicii lui Isus se numărau şi femei (Lc. 8:1-3), 
ceea ce constituia o practică aproape nemaiauzită printre rabinii din 
vremea Sa. Ba mai mult, Isus le încuraja ucenicia, considerând-o un 
lucru mai important decât muncile casnice (Lc. 10:38-42). De fapt, 
prima dezvăluire explicită a identităţii lui Isus ca adevăratul Mesia, 
consemnată în Scriptură, a fost făcută înaintea unei femei samaritence 
(Ioan 4:25-26). El le trata întotdeauna pe femei cu cea mai mare 
deferenţă – chiar şi pe femeile care erau probabil respinse de societate 
(Mt. 9:20-22; Lc. 7:37-50; Ioan 4:7-27). Le binecuvânta copiii 
(Lc. 18:15-16), le învia morţii (Lc. 7:12-15), le ierta păcatele 
(Lc. 7:44-48) şi le reda virtutea şi onoarea (Ioan 8:4-11). În felul 
acesta, El acoperea de cinste însăşi condiţia femeii.

Aşadar, nu este surprinzător faptul că femeile au devenit 
proeminente în lucrarea Bisericii Primare (Fapte 12:12-15; 
1 Cor. 11:11-15). În Ziua Rusaliilor, când s-a născut Biserica nou-
testamentară, alături de apostoli erau prezente şi femei care se rugau 
(Fapte 1:12-14). Unele femei erau cunoscute pentru faptele lor bune 
(Fapte 9:36); altele pentru ospitalitatea lor (Fapte 12:12; 16:14-15); 
şi altele pentru faptul că înţelegeau doctrina sănătoasă şi pentru 
darurile spirituale pe care le aveau (Fapte 18:26; 21:8-9). Cea 
de-a doua epistolă a lui Ioan i-a fost adresată unei femei proeminente 
dintr-o biserică afl ată sub supravegherea apostolului. Chiar şi Pavel, 
caricaturizat eronat de unii critici ai Scripturii pe motiv că este 
antifeminist, colabora deseori cu femeile în lucrarea de răspândire 
a Evangheliei (Flp. 4:3). El le recunoştea şi le lăuda credincioşia şi 
darurile (Rom. 16:1-6; 2 Tim. 1-5).

În mod fi resc, pe măsură ce creştinismul a început să infl uenţeze 
societatea occidentală, statutul femeilor s-a îmbunătăţit simţitor. 
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Tertulian, unul dintre primii Părinţi ai Bisericii, a scris o lucrare 
intitulată Despre ţinuta femeii, undeva pe la sfârşitul secolului 
al II-lea. El spunea că femeile păgâne care purtau ornamente sofi sticate 
în păr, îmbrăcăminte indecentă şi podoabe, fuseseră de fapt silite de 
societate şi modă să abandoneze splendoarea superioară a adevăratei 
feminităţi. El observa, prin comparaţie, că pe măsură ce Biserica a 
început să crească, iar Evanghelia să aducă rod, unul dintre rezultatele 
vizibile a fost apariţia unei înclinaţii spre modestie în ţinuta femeilor 
şi, odată cu acest lucru, o înălţare a statutului femeilor. El a recunoscut 
că bărbaţii păgâni se plângeau în mod frecvent cu privire la aceste 
aspecte: „De când a devenit creştină, se îmbracă mai modest!“1 Femeile 
creştine au devenit cunoscute chiar ca „preotese ale modestiei“2. Însă, 
spunea Tertulian, deoarece ele erau nişte credincioase care trăiau 
sub conducerea lui Cristos, aceste femei erau mai bogate, mai curate 
şi astfel mai glorioase din punct de vedere spiritual decât cele mai 
extravagante femei din societatea păgână. Îmbrăcate „cu mătasea 
neprihănirii, veşmintele alese ale sfi nţeniei şi purpura modestiei“3, ele 
ridicau virtutea feminină la înălţimi nemaiîntâlnite.

Până şi păgânii recunoşteau acest lucru. Crisostom, care a fost 
probabil cel mai elocvent predicator al secolului al IV-lea, scria că 
unul dintre învăţătorii săi, un fi lozof păgân pe nume Libaniu, a spus 
odată: „Dumnezeule mare! Ce femei aveţi voi, creştinii!“4 Libaniu 
a avut această izbucnire deoarece a auzit că mama lui Crisostom a 
rămas castă timp de peste două decenii, deşi era văduvă de la vârsta 
de 20 de ani. Pe măsură ce infl uenţa creştină s-a resimţit din ce în ce 
mai mult, femeile au început să fi e din ce în ce mai puţin denigrate 
şi tratate ca obiecte ale distracţiei bărbaţilor. În schimb, femeile au 
început să fi e onorate pentru virtutea şi credinţa lor.

De fapt, femeile creştine convertite din societatea păgână au fost 
automat eliberate de o mulţime de practici înjositoare. Eliberate de 
desfrâul public din temple şi teatre (unde femeile erau dezonorate 
şi desconsiderate în mod sistematic), ele au dobândit un statut 

1 Tertulian, Despre ţinuta femeii, cartea II, capitolul 11.
2 Ibid., cap. 12.
3 Ibid., cap. 13.
4 Ioan Crisostom, Scrisoare către o văduvă tânără, p. 2.
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proeminent în familie şi în biserică, unde erau onorate şi admirate 
pentru virtuţi feminine ca ospitalitatea, slujirea celor bolnavi, îngrijirea 
şi hrănirea familiei şi hărnicia lor motivată de dragoste (Fapte 9:39).

Creştinismul a primit statut de religie licită în Imperiul Roman 
şi a devenit în curând religia dominantă după ce împăratul roman 
Constantin s-a convertit în anul 312 î.Cr. Unul dintre primele 
rezultate semnifi cative ale acestei schimbări a fost un statut legal cu 
totul nou pentru femei. Roma a dat legi prin care li se recunoştea 
femeilor dreptul la proprietate. A fost revizuită legislaţia referitoare 
la căsătorie, astfel încât căsătoria era privită din punct de vedere 
legal ca un parteneriat, şi nu ca o stare de servitute a soţiei. În era 
precreştină, bărbaţii romani puteau divorţa de soţiile lor aproape 
pentru orice motiv sau chiar fără niciun motiv. Noile legi făceau mai 
difi cil divorţul, acordându-le în acelaşi timp femeilor drepturi legale 
împotriva soţilor care se făceau vinovaţi de infi delitate. Soţii infi deli, 
care odinioară constituiau o categorie acceptată în societatea romană, 
nu mai puteau păcătui împotriva soţiilor lor fără a fi  sancţionaţi.

Aşa au stat lucrurile de atunci încoace. Pretutindeni unde s-a 
răspândit Evanghelia, statutul social, legal şi spiritual al femeilor a 
fost întotdeauna proeminent. Atunci când Evanghelia a fost eclipsată 
(prin represiune, de religiile false, scepticism religios, fi lozofi a 
umanistă sau de decăderea spirituală din biserică), statutul femeilor a 
cunoscut şi el un declin.

Chiar şi atunci când au apărut mişcările seculare, care pretindeau 
că sunt preocupate de drepturile femeilor, eforturile lor au fost în 
general în detrimentul statutului femeilor. Mişcarea feministă din 
generaţia noastră este un caz elocvent în acest sens. Feminismul a 
depreciat şi a defăimat feminitatea. Distincţiile naturale în funcţie 
de sex sunt în general bagatelizate, ignorate, dispreţuite sau negate. 
În consecinţă, femeile sunt trimise acum la război, sunt supuse 
unor munci fi zice extenuante, altădată rezervate exclusiv bărbaţilor, 
sunt expuse la tot felul de umiliri la locul de muncă şi de asemenea 
încurajate să se comporte şi să vorbească la fel ca bărbaţii. În acelaşi 
timp, feminiştii moderni le iau în derâdere pe femeile care vor ca 
prioritatea lor numărul unu să fi e familia şi casa – minimalizând rolul 
de mamă, acea chemare care este feminină în cel mai unic şi mai 
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exclusiv mod. Întregul mesaj al egalitarismului feminist este că nu 
există nimic extraordinar în a fi  femeie.

Cu siguranţă acesta nu este şi mesajul Scripturii. Aşa cum am 
văzut, Scriptura le cinsteşte pe femei în calitatea lor de femei şi le 
încurajează să urmărească cinstea cuvenită într-un mod unic femeilor 
(Prov. 31:10-30).

Scriptura nu atentează niciodată la intelectul femeilor, nu le 
bagatelizează talentele şi aptitudinile şi nu descurajează folosirea 
corectă a darurilor lor spirituale. Însă ori de câte ori Biblia vorbeşte 
explicit despre semnele distinctive ale unei femei excelente, accentul se 
pune întotdeauna pe virtute. Cele mai însemnate femei din Scriptură 
au avut infl uenţă nu datorită carierei lor, ci datorită caracterului lor. 
Mesajul pe care îl transmit toate aceste femei într-un glas nu are 
de-a face cu „egalitatea între sexe“, ci cu excelenţa feminină adevărată. 
Iar aceasta este întotdeauna exemplifi cată prin calităţi morale şi 
spirituale, şi nu prin poziţie socială, bogăţie sau aspect fi zic.

În acord cu cele spuse de apostolul Petru, adevărata frumuseţe 
feminină nu are de-a face cu podoabele exterioare, care constau în 
„împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea 
hainelor“; adevărata frumuseţe se vede în schimb în „omul ascuns al 
inimii... curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de 
mare preţ înaintea lui Dumnezeu“ (1 Pet. 3:3-4). Pavel, deopotrivă, 
spunea că evlavia şi faptele bune sunt adevărata esenţă a frumuseţii 
feminine; nu înfrumuseţările artifi ciale aplicate în exterior (1 Tim. 
2:9-10). Acest adevăr este exemplifi cat într-o anumită măsură de 
fi ecare femeie prezentată în această carte.

Credincioşia acestor femei este moştenirea adevărată şi trainică 
pe care ne-o lasă ele. Cititorule, sper că pe măsură ce le întâlneşti 
în Scriptură şi înveţi mai multe despre viaţa şi caracterul lor, vei fi  
provocat, motivat, încurajat şi vei prinde dragoste pentru Dumnezeul 
în care s-au încrezut şi pe care L-au slujit ele. Mă rog ca inima ta să 
fi e înfl ăcărată cu aceeaşi credinţă pe care au avut-o ele, viaţa ta să fi e 
caracterizată de o credincioşie asemănătoare cu a lor, iar sufl etul tău 
să fi e copleşit de dragoste pentru Dumnezeul extraordinar căruia I 
s-au închinat.
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1
Eva:

mama tuturor celor vii

O
Adam a pus nevestei sale numele Eva, 

căci ea a fost mama tuturor celor vii.

—Geneza :

E
va a fost cu siguranţă o fi inţă de o frumuseţe fără seamăn. Ea 
a fost coroana şi apogeul minunatei creaţii a lui Dumnezeu. 
Prima femeie din rasa lui Adam a fost ultima făptură creată 

– de fapt a fost modelată direct de mâna Creatorului într-un mod 
care arăta o deosebită grijă şi atenţie la detalii. Nu uita că Eva nu a 
fost făcută din ţărână ca Adam, ci a fost creată cu grijă din carnea şi 
oasele unei fi inţe vii. Adam era lut rafi nat; Eva era o rafi nare glorioasă 
a umanităţii însăşi. Ea a fost un dar special pentru Adam. A fost 
partenerul necesar care a desăvârşit în cele din urmă existenţa lui 
Adam – şi a cărui existenţă a indicat în cele din urmă că întreaga 
creaţie este completă.

Eva, singura fi inţă care a fost vreodată creată direct de Dumnezeu 
din ţesutul viu al unei alte făpturi, a fost într-adevăr o minune unică. 
Dumnezeu a alcătuit un vast univers de minuni din nimic. Apoi l-a 
făcut pe Adam dintr-o bucată de ţărână. Însă nicio piesă din întreaga 
întindere a universului nu era mai minunată decât această femeie 



Eva



făcută dintr-o coastă a lui Adam. Dacă bărbatul reprezenta specia cea 
mai nobilă (o rasă de fi inţe create după chipul lui Dumnezeu), Eva 
era întruparea vie a gloriei omenirii (1 Cor. 11:7). Dumnezeu a lăsat 
într-adevăr ce era mai bun la urmă. Nimic altceva nu ar fi  reprezentat 
atât de bine desăvârşirea creaţiei şi însuşi apogeul ei.

În starea ei originală, când nu era pângărită de niciun rău, nu era 
pătată de nicio boală şi niciun defect şi nu era afectată de niciun fel de 
imperfecţiune, Eva era arhetipul fără cusur al excelenţei feminine. Era 
grandioasă din toate punctele de vedere. Deoarece nicio altă femeie 
nu a venit nedecăzută într-o lume în care să nu existe blestem, nicio 
altă femeie nu ar putea depăşi vreodată graţia, farmecul, virtutea, 
ingeniozitatea, inteligenţa, agerimea minţii şi inocenţa pură a Evei. 
De asemenea, din punct de vedere fi zic, Eva avea probabil cele mai 
bune trăsături ale puterii, cât şi ale frumuseţii. Ea era fără îndoială o 
imagine vie a strălucirii absolute.

Cu toate acestea, Scriptura nu ne oferă nicio descriere fi zică a 
Evei. Frumuseţea ei – care trebuie să fi  fost ieşită din comun – nu 
este niciodată menţionată şi nici măcar nu se face vreo aluzie la 
ea. Relatarea biblică se concentrează asupra îndatoririlor Evei faţă 
de Creatorul ei şi asupra rolului pe care îl are ea alături de soţul 
ei. Acesta este un lucru semnifi cativ, care ne aminteşte că cele mai 
importante trăsături distinctive ale adevăratei excelenţe feminine nu 
sunt lucrurile superfi ciale. Femeile care sunt obsedate de înfăţişare, 
cosmetice, formele trupului şi alte lucruri care ţin de aspectul exterior 
au o perspectivă denaturată asupra feminităţii. De fapt, cultura 
occidentală în totalitate (inclusiv un mare segment al bisericii vizibile) 
pare extrem de confuză tocmai în privinţa acestor probleme. Trebuie 
să ne întoarcem la Scriptură pentru a vedea care este într-adevăr 
idealul lui Dumnezeu pentru o femeie. Iar relatarea biblică despre 
Eva constituie o ocazie excelentă de a ne aminti care ar trebui să fi e 
adevăratele priorităţi ale unei femei.

În calitate de „mamă a tuturor celor vii“, Eva este în mod vădit un 
personaj important în povestea căderii omenirii şi a răscumpărării ei. 
Cu toate acestea, în Scriptură, numele ei nu apare decât de patru ori 
– de două ori în Vechiul Testament (Gen. 3:20; 4:1) şi de două ori 
în Noul Testament (2 Cor. 11:3; 1 Tim. 2:13). Nu numai că nu ni se 
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oferă nicio descriere fi zică a Evei, dar nu ştim nici măcar alte detalii: 
câţi copii a avut, câţi ani a trăit sau unde şi cum a murit (Gen. 5:3-5). 
Modul în care Scriptura ne relatează povestea Evei, aproape într-o 
formă prescurtată, ne ajută să ne concentrăm mai mult asupra celor 
mai importante aspecte din viaţa ei.

Cu toate că Scriptura nu spune nimic despre multe lucruri pe 
care poate am vrea să le cunoaştem despre Eva, ea ne oferă detalii cu 
privire la crearea, ispitirea şi căderea ei, la blestemul care a fost rostit 
asupra ei şi la speranţa de care s-a agăţat mai apoi. În mod fi resc, 
asupra acestui aspect ne vom concentra în studiul privitor la această 
femeie cu adevărat extraordinară.

CREAREA EI

Relatarea biblică a creării remarcabile a Evei este prezentată în 
Geneza 2:20-25:

Şi omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor 

fi arelor câmpului; dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care 

să i se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn 

adânc peste om, şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una 

din coastele lui şi a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o 

luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la 

om. Şi omul a zis: „Iată, în sfârşit, aceea care este os din oasele mele 

şi carne din carnea mea! Ea se va numi «femeie», pentru că a fost 

luată din om.“ De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa 

şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup. Omul şi 

nevasta lui erau amândoi goi, şi nu le era ruşine.

Cu alte cuvinte, Dumnezeu a efectuat o intervenţie chirurgicală 
asupra lui Adam. Scriptura descrie operaţia furnizând o cantitate 
surprinzătoare de detalii. Adam a fost anesteziat – nu printr-o 
metodă artifi cială, ci Dumnezeu pur şi simplu a trimis peste el un 
somn adânc. Fireşte că într-un asemenea somn (mai ales într-o 
lume care era încă un paradis perfect) Adam nu simţea niciun fel de 
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