Femeile Bibliei,
prin ochii lui Dumnezeu

JERRAM BARRS

Femeile Bibliei,

prin ochii lui Dumnezeu

Traducere de Simona Mereu

Casa Cărţii, Oradea
2012

Through His Eyes
Copyright © 2009 by Jerram Barrs
Published by Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers,
Wheaton, Illionis 60187 USA.
This edition published by arrangement with Good News Publishers.
All rights reserved.

Citatele biblice sunt luate din Sfânta Scriptură, traducerea Dumitru Cornilescu,
cu excepţia celor precizate.
Alte versiuni folosite: NTR – Noua traducere în limba română
NIV – New International Version
ESV – English Standard Version

Toate drepturile asupra ediţiei în limba română aparţin editurii Casa Cărţii.
Orice reproducere sau selecţie de texte din această carte este permisă doar cu aprobarea
în scris a editurii Casa Cărţii, Oradea.
Femeile Bibliei, prin ochii lui Dumnezeu
de Jerram Barrs
Copyright © 2012 Editura Casa Cărţii
O. P. 2, C. P. 30,
410670, Oradea
Tel. / Fax: 0259-469057; 0359-800761; 0728-874975
E-mail: info@ecasacartii.ro
www.ecasacartii.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
BARRS, JERRAM
Femeile Bibliei, prin ochii lui Dumnezeu / Jerram Barrs ;
trad.: Simona Mereu. - Oradea : Casa Cărţii, 2012
Index
ISBN 978-606-8282-33-6
I. Mereu, Simona (trad.)
22.07:396

Traducerea: Simona Mereu
Editarea şi tehnoredactarea: Timeia Viman
Corectura: Fidelia Stroie
Coperta: Adrian Mihocaş

Pentru Vicki,

o femeie de o nobleţe aparte,
partenera mea de căsătorie de patruzeci şi unu de ani.
Eşti o soţie minunată, cu mult mai de preţ pentru mine decât diamantele,
iubita mea, prietena mea cea mai bună, o mamă şi o bunică excepţională,
fiică, soră şi mângâiere pentru mulţi.
„Multe femei au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.”
Doamne, Îţi mulţumesc!
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Introducere

unt profund mâhnit de faptul că în bisericile noastre învăţătura
despre femei porneşte, în mare parte, de la pasajele restrictive din
1 Corinteni 11, 14 şi 1 Timotei 2 şi adesea se opreşte acolo. Nu spun
că acele pasaje ar fi lipsite de importanţă, însă pe mine mă preocupă o
întrebare mai de profunzime: Cum le priveşte Domnul pe femei? Pentru
a găsi un răspuns la această întrebare, am socotit nimerit să includ
într-un studiu o serie de femei despre care găsim relatări în Biblie şi să
reflectez la ceea ce spune Dumnezeu despre ele. Ce părere are Dumnezeu
despre femei şi cum Se poartă cu ele? Dorinţa şi rugăciunea mea arzătoare sunt ca această carte să fie o încurajare pentru femei şi pentru
bărbaţi, o provocare de a le arăta femeilor aceeaşi preţuire de care dă
dovadă Însuşi Domnul nostru. Iniţial, am ţinut aceste studii în cadrul
unei lucrări cu femeile dintr-o biserică locală la care participau în jur de
două sute de femei. Acestea au primit multă încurajare astfel şi, la
îndemnul lor, am început să scriu această carte.
Un exemplu specific care mi-a rămas în minte este studiul despre
Tamar, care a fost violată de fratele ei vitreg, Amnon. Cu prilejul acestui
studiu, multe femei au fost încurajate să vorbească, pentru prima dată
în viaţă, despre abuzurile sexuale prin care au trecut şi ele, la rândul
lor – două dintre ele în urmă cu cincizeci sau şaizeci de ani. Deosebit
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de încurajatoare au fost şi multe alte răspunsuri personale legate de
mai multe subiecte, precum: celibatul, maternitatea, căsătoria, cariera,
munca etc. În general, cred că pentru multe dintre femeile participante
la studiu era prima dată când auzeau din Scriptură că Dumnezeu
tratează femeile cu atâta demnitate şi bunăvoinţă. De atunci, am mai
predat acest material la Covenant Theological Seminary din St. Louis,
unde a fost bine primit de studenţi, atât de fete, cât şi de băieţi. Anul
trecut, la institut, am vorbit despre violul lui Tamar în cadrul unei
conferinţe pe tema abuzului sexual. Încă o dată, primirea de care a avut
parte şi efectele asupra participanţilor au fost impresionante. Am
predicat din aceste capitole în diverse biserici (prezbiteriene, baptiste,
penticostale, biserici de negri, de albi, de coreeni şi de chinezi) şi de
fiecare dată am fost copleşit de reacţiile lor. Odată, într-o biserică foarte
bine structurată ierarhic, femeile s-au ridicat în picioare şi au aplaudat
minute în şir ca răspuns la ceea ce spusesem despre atitudinea lui Isus
faţă de femei şi despre ce ar trebui să însemne aceasta pentru bărbaţi
(fapt care, după cum bine vă imaginaţi, i-a şocat pe bărbaţi).
Cartea de faţă începe cu începutul – cu povestea Evei, pe care o
analizează, pe parcursul a trei capitole, în tot atâtea ipostaze: la Creaţie,
la Cădere şi ca purtătoare a promisiunii de răscumpărare. Pe parcursul
cărţii, voi menţiona mai întâi numele femeii (Eva şi Adam ori Sara şi
Avraam), pur şi simplu pentru că este o carte despre femei, privite din
perspectiva lui Dumnezeu. În cele ce urmează, ne vom îndrepta atenţia
asupra vieţii câtorva femei foarte diferite: Sara, mama tuturor credincioşilor, deopotrivă dintre evrei şi dintre neamuri; Tamar, o femeie a
credinţei care s-a deghizat în prostituată pentru a se asigura de împlinirea chemării lui Dumnezeu pentru viaţa ei; Rahav, prostituata din
Ierihon care a îmbrăţişat credinţa în Dumnezeul lui Israel şi care, cu
riscul de a plăti cu propria viaţă pentru aceasta, le-a oferit adăpost
spionilor israeliţi; Debora, judecătoare, căpetenie militară şi profetesă
de excepţie; Rut, o străină din Moab, duşmanul de moarte al Israelului,
care s-a alăturat poporului lui Dumnezeu şi a devenit străbuna celui
mai mare rege al Israelului, regele David; Ana, o femeie necăjită a cărei
rugăciune pentru un copil a primit răspuns de la Dumnezeu, în mod
miraculos; Abigail, o femeie frumoasă, dar şi înţeleaptă, care a trebuit să
acţioneze fără preget în preîntâmpinarea consecinţelor dezastruoase ale
comportamentului nebunesc al soţului ei; Tamar, o femeie îndurerată
care a fost violată de fratele ei vitreg şi al cărei viitor a fost distrus, dar
care va fi acoperită de glorie în Împărăţia lui Dumnezeu; Estera, o tânără
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curajoasă din poporul evreu, care a ajuns în haremul unui despot. Ne
vom uita, de asemenea, la portretul femeii cinstite din Proverbele 31,
în care se regăsesc o parte din trăsăturile pe care Dumnezeu le preţuieşte la poporul Său.
Trecând apoi în Noul Testament, vom cerceta în amănunt viaţa
Mariei, încercând să răspundem la întrebarea: Ce ar trebui să însemne
pentru noi faptul că toate generaţiile o vor numi „binecuvântată”? Ne
vom uita şi la o serie de exemple consemnate în evanghelii legate
de maniera în care Se raportează Isus la femei. După aceea, ne vom
îndrepta atenţia asupra Zilei Cincizecimii şi asupra împlinirii cuvintelor
profetului: „Fetele voastre vor proroci”, discutând înţelesul acestora
pentru poporul lui Dumnezeu de azi. În final, vom reflecta asupra
imaginii prin care Dumnezeu alege să descrie Biserica Sa – mireasa lui
Cristos – şi ne vom bucura de onoarea acordată de El tuturor femeilor
ce poartă acest titlu.
Cartea de faţă este, prin excelenţă, o expunere a demnităţii şi a cinstirii pe care Domnul le revarsă asupra femeilor. Scopul ei este acela de
a încuraja femeile să se uite cu bucurie la modul în care Dumnezeu le-a
creat, le-a răscumpărat şi le-a adresat o chemare şi totodată scopul cărţii
este de a provoca bărbaţii să cinstească femeile aşa cum Domnul Însuşi
o face. Dincolo de încurajarea pe care doresc ca această carte să o aducă
femeilor, speranţa mea este că ea va fi citită şi de cât mai mulţi bărbaţi,
mai cu seamă de pastori şi învăţători, şi că aceştia vor răspunde provocării. Rugăciunea mea specială este ca femeile mai tinere pentru care
biserica şi credinţa creştină şi-au pierdut farmecul să fie îndemnate
prin cartea aceasta să îmbrăţişeze credinţa din toată inima. Doresc
din tot sufletul ca bărbaţii să se poarte cu soţiile lor – şi cu femeile, în
general – mai bine.
Multe femei sunt discriminate şi tratate necorespunzător în biserici
şi acasă. În cercurile conservatoare, acest lucru este apărat şi justificat
prin apeluri făţarnice la Scriptură. Eu sunt foarte conservator în modul
de abordare a Scripturii, dar am convingerea fermă că ea ne învaţă că
suntem egali şi dependenţi unul de celălalt. Unii dintre voi veţi fi
deranjaţi de faptul că nu dedic un capitol şi aşa-ziselor „pasaje restrictive” (1 Corinteni 11, 14 şi 1 Timotei 2) sau unei dezbateri despre
persoanele care sunt autorizate de Scriptură să fie pastori şi prezbiteri
în biserică ori să dea învăţătură şi să deţină autoritatea de a conduce
o biserică. Am predat pe această temă în contexte dintre cele mai diverse
şi, dacă cineva este interesat de vederile mele în această privinţă,
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ele sunt expuse într-o serie de prelegeri reunite sub titlurile „Femeile
în biserică” şi „Femeile în societate”. Acestea sunt disponibile pe
website-ul Covenant Institute (www.covenantseminary.edu). În orice
caz, în cartea de faţă nu am urmărit să tratez această chestiune, pe
marginea căreia a curs, de altfel, multă cerneală, ci să vorbesc despre
dragostea şi preţuirea lui Dumnezeu pentru femei, subiect care ocupă,
de departe, mai mult spaţiu în Scriptură şi care este adesea neglijat.
Mă rog ca Domnul să Se folosească de această carte pentru a aduce
încurajare atât femeilor, cât şi bărbaţilor, pentru că avem cu toţii nevoie
să privim femeile prin ochii lui Dumnezeu.

Prima ipostază a Evei
Eva la Creaţie

Geneza 1:27–28; 2:15–25

nainte de a ne opri puţin să reflectăm asupra femeilor lui Dumnezeu,
e nevoie să ne întoarcem la începuturi, la originile rasei umane.
„Eva” este numele pe care primul bărbat, Adam, îl dă primei femei
după expulzarea lor din grădina Eden. Dumnezeu îi izgoneşte pe cei
doi din grădină după ce aceştia s-au răzvrătit împotriva Lui. Însă dacă
ne-am opri asupra ruşinii ce a urmat neascultării lor, am derula firul
poveştii mult prea departe, fiindcă numele primei femei nu are nicio
legătură cu ispitirea ei ori cu căderea lui Adam în păcat.
Poate că vă întrebaţi: ce importanţă are un nume? Pentru cei ce
trăiesc într-o societate occidentală, de obicei numele nu au o semnificaţie
aparte, în afară de faptul că reprezintă alegerea părinţilor şi că sunt,
uneori, nume transmise din generaţie în generaţie. Dar, în multe culturi
ale lumii, numele are un înţeles specific – le comunică celorlalţi ceva
anume despre persoana care îl poartă. Acest lucru era valabil şi pentru
culturile popoarelor din Vechiul Testament. Numele „Eva” înseamnă
„mama tuturor celor vii” şi ne comunică ceva despre natura ei; în
acest nume este surprinsă identitatea dată de Dumnezeu femeii. În
Cuvântul lui Dumnezeu, numele au unica menire de a dezvălui firea
oamenilor. Totodată, actul de a da un nume arată ceva din importanţa
celui ce îl dă.
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