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rem să fim mai atrăgătoare, mai irezistibile, mai
frumoase. În fiecare revistă, ziar sau reclamă,
aproape tot timpul este afişată o frumuseţe falsă.
Femeia de astăzi prezintă o imagine deformată a frumuseţii.
În vâltoarea zilelor în care ne ducem existenţa, uităm ceea
ce este cu adevărat important.
Este oare frumuseţea o caracteristică atât de importantă
pentru a răzbi printre neajunsurile acestei lumi? Se pare că, tot
mai mult, acesta este mesajul transmis prin mass-media. Dacă
arăţi bine, vei avea mai multe şanse de afirmare, un loc de
muncă mai bun şi, implicit, un salariu mai mare.
Articolul acesta este un protest disperat la această men
talitate a lumii în care trăim. Tot mai des, femeia este aso
ciată cu frumuseţea fizică şi, ce e mai îngrijorător, cu sexul.
Femeia şi-a pierdut menirea pe acest pământ. Concepţia
denaturată a lumii în care trăim creează o imagine tot mai
hidoasa a femeii, care a fost transformată într-un obiect de
o senzualitate maximă, menit să producă plăcere. Haideţi
să o spunem deschis, aceasta este PĂCAT, fiindcă le duce
pe multe fete şi femei spre o existenţă mizeră şi o viaţă tră
ită în păcat.
Este revoltător faptul că acest virus al falsei frumuseţi
a reuşit să pătrundă şi în lumea creştină. Încercăm să fim
cât mai atrăgătoare prin împodobirea trupului sau prin dez
golirea lui. Începem să ne asemănăm din ce în ce mai mult
cu lumea. Oare asta aşteaptă de la noi Dumnezeu? Aceasta
este imaginea cu care trebuie să ne afişăm în societate?
Am scris acest articol pentru voi, creştinele din ziua de
azi, cu scopul de a va impulsiona ca, împreună, să avem cu
rajul să transmitem lumii un mesaj. Să arătăm care este
imaginea frumuseţii adevărate şi rolul nostru, ca femei, în
societate. Să dovedim că nu ne complacem în această mocirlă
şi că vrem să trăim o viaţă curată, pentru Dumnezeu, care
vrea să fim femei adevărate, devotate, demne de a purta nu
mele Său în lume. Nu trebuie să ne adaptăm tuturor normelor
impuse de societatea în care trăim.
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Duminică de la 21:30 la Credo TV
O emisiune care îşi propune sl contribuie
la educaţia şi bu ni\sta.-ea sufleteasci\
şi spirituali\ a femeilor, indilerent de vârstil,
prin abordarea unei palete largi de subiecte.

Noi trebuie să fim supuse cu totul doar adevăratului
Dumnezeu. Trăim într-o lume a valorilor inversate. Ceea
ce este vrednic, moral, sfânt şi curat este dispreţuit, iar tot
ceea ce este mai josnic, mai ruşinos şi mai murdar este afişat
în toate domeniile. Este adevărat că nu e foarte simplu să
putem face faţă în astfel de împrejurări şi să arătăm că sun
tem altfel, dar avem promisiunea ca EL VA FI CU NOI. Cât
de frumos este mesajul transmis de Sfânta Scriptură: ,, Voi,
copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că
Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume"
(1 Ioan 4.4)! Biruinţa ne este deja asigurată, pentru că Cel
care ne conduce este mai mare decât puterea întunericului
acestei lumi. Aveţi încredere în Tatăl care ne va ajuta.

Scurtă retrospectivă a unor femei
deosebite din Biblie
Vă invit să facem o scurtă retrospectivă a unor femei
deosebite prezentate pe paginile Sfintei Scripturi şi să vedem
care sunt caracteristicile care ar trebui să ne însufleţească.
Să vedem cum s-au comportat aceste femei în diferite îm
prejurări şi să urmăm exemplul lor.
EVA (Geneza 3.20) - prima femeie de pe Pământ a fost
creată cu scopul de a fi un ajutor potrivit pentru Adam, atât
sufleteşte, cât şi fizic şi intelectual. Dacă acesta este rolul
femeii, atunci înseamnă că Dumnezeu a investit anumite
calităţi în ea pentru a-şi putea duce la îndeplinire rolul.
Noi nu ar trebui să ne irosim frumuseţea cu care am fost
înzestrate în alte scopuri decât acesta.
SARA (Geneza 17.15) - soţia lui Avraam, a fost cea prin
care Dumnezeu a decis să-şi împlinească promisiunea de a
avea un popor al Lui. Cu o excepţie, o situaţie în care a eşuat,
Sara a fost un model de conduită şi de respect faţă de cel
care îi era soţ, numindu-l „domnul meu", fiindu-i supusă
şi devotată.
REBECA (Geneza 24.15) - a fost
o fată frumoasă, cinstită şi harnică. Ea
nu a şovăit să îi ofere străinului Eliezer
apă pentru el şi cămile şi un loc de găz
duire peste noapte, în casa tatălui său.
Este un model de hărnicie şi supunere
faţă de Cuvântul Domnului.
ANA (1 Samuel 1.2) - a fost o femeie
a rugăciunii. Ea ştia ce îşi doreşte şi in
sista tot timpul în rugăciuni stăruitoare
înaintea lui Dumnezeu pentru a primi
un fiu. Este un exemplu extraordinar
de răbdare şi stăruinţă în rugăciune.
MARIA (Luca 1.27) - aleasă să fie
mama Domnului Isus. Un lucru pe care
Biblia îl scoate mult în relief este acela
ca ea a fost fecioară. Deşi era logodita
cu Iosif, ea a trăit o viaţă pură. Dum
nezeu doreşte să ne trăim tinereţea
noastră în sfinţenie. Maria a fost găsită
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