
Tiparul biblic pentru soţia creştină 

Generalizez şi o fac înadins fiindcă sunt convins că e reală generalizarea: cele mai multe familii creştine nu sunt 

formate şi nu funcţionează după tiparul biblic! 

Diferiţi creştini se înfurie când se predică doar anumite lucruri ce ţin de ceea ce trebuie să fie o soţie creştină. Am 

aflat răspunsul! Motivul accentului pus doar pe acele lucruri este pentru că Biblia le accentuează. E normal ca noi să 

facem la fel. 

Este curios de observat că aceste lucruri sunt tocmai acelea în care suntem falimentari şi care ne supără atunci când 

le auzim. 

Uitaţi-vă de exemplu la ceea ce îi spune Pavel lui Tit despre ce ar trebui ca femeile în vârstă să le înveţe pe cele mai 

tinere: 

să-şi iubească bărbaţii şi copiii; să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, 

supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu [Tit 2:4-5] 

Focalizarea unei soţii creştine, conform lui Dumnezeu Duhul Sfânt - Cel care a insuflat Scripturile, ar trebui să fie 

asupra soţului, copiilor şi treburilor casei - exact în această ordine prezentată în text. 

Faţă de soţi ele trebuie să fie supuse, bune şi iubitoare iar faţă de copii să fie iubitoare. Aceste calităţi extraordinare 

sunt inseparabil legate de rolul femeii creştine: soţul, copiii şi casa. Pavel nu spune să fie evlavioase la locul de 

muncă sau oriunde în alte locuri! 

Asta nu înseamnă că o femeie ar trebui să fie bună doar cu soţul şi copiii ei! Motivul pentru care Pavel spune să aibă 

aceste virtuţi în cadrul casei este pentru că să accentueze este modelul lăsat de Dumnezeu de la creaţie pentru 

familie: focalizarea femeii va fi spre casa ei. 

Unii deja ştiţi ce vreau să zic. Cred că puţine femei sunt chemate să nu fie casnice. Dacă Dumnezeu te aşează într-o 

situaţie dificilă - fără nici un fel de problemă şi soţia poate lucra în afara casei deşi lucrul ei trebuie să aibă în vizor 

în special casa ei.  Orice altă perspectivă nu cred că se potriveşte cu tiparul biblic. 

Acesta cred că e unul dintre principiile de bază învăţate de Scriptură în ce le priveşte pe fetele creştine care sunt sau 

vor să fie soţii: focalizarea lor principală să fie asupra caselor lor - bărbaţii şi copii lor. Acest lucru e repetat în 1 

Timotei 5 despre femeile tinere văduve: 

vreau doar ca văduvele tinere să se mărite şi să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea 

protivnicului nici un prijlej de ocară, căci unele s-au şi întors să urmeze pe Satana [5:14-15] 

Accentul lui Pavel este atât de evident încât nu trebuie să-l repet. Orice soţie creştină care nu urmează acest tipar 

biblic pentru viaţa ei s-a şi întors să-l urmeze pe Satana. Nu văd de ce o femeie ar vrea să-l urmeze pe satana dorind 

pentru viaţa ei lucruri despre care Dumnezeu îi spune că nu-i fac bine şi sunt demonice. 

Când acest tipar al Scripturii este înlăturat avem parte de tot felul de păcate pe care acum nu le mai putem stârpi 

fiindcă ne-am făcut-o cu mâna noastră întemeind familii pe principii nebiblice şi cu perspective lumeşti. Aşadar 

avem femei care: 

se deprind să umble fără nici o treabă din casă în casă 

şi nu numai că sunt leneşe dar sunt şi limbute şi iscoditoare 

şi vorbesc ce nu trebuie vorbit [1 Timotei 5:13] 



Dacă există acea femeie care poate să facă aceste două lucruri: să-și păstreze focalizarea asupra familiei (bărbat, 

copii și treburile casei) și în același timp să-și facă carieră sau alte prostioare de acest gen - aș vrea să o cunosc și eu. 

Dacă această femeie există ea este extraterestră. 

Chiar dacă există o astfel de fată, pe care, repet, tare mult aș vrea să o cunosc, Scriptură rămâne totuși valabilă cu 

privire la cum ar trebui să arate perspectiva de viață și viitor al unei fete creștine și ce ar trebui facă și să fie ca și 

soție și mamă. 

Nu vreau să las loc la excepții fiindcă mă tem că se vor găsi prea multe pretendente pentru aceste locuri. Anunț: 

toate locurile pentru excepții sunt deja ocupate: la compartimentul excepții nu mai sunt bilete și nici locuri libere. 

Sala e suprapopulată. 

Acum e la modă să se discute în cercurile evanghelice despre chemare - și toată lumea vrea (foarte bine!) să știe la 

ce l-a chemat Dumnezeu. Impresia pe care mulți mi-o lasă este că își aleg ce să facă în viață și apoi caută susținerea 

lui Dumnezeu. 

Dacă ești fată și nu ai vreo „chemare” specială (călugăriță, misionară, darul celibatului, și altele ca acestea) cred că 

trebuie să urmezi tiparul de care am vorbit mai sus. Aceasta este voia și chemarea lui Dumnezeu pentru viața ta. Nu-

ți pierde ani din viață căutând ceva ce nu există. 

Dacă am dreptate în ceea ce am spus până aici și dacă aceasta este chemarea pe care Dumnezeu o are pentru o fată 

creștină atunci nu înțeleg deloc ce rost și ce acoperire biblică se găsește pentru exodul de fete care pleacă de acasă 

pentru ani nenumărați pentru diverse motive. 
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