
De ce are nevoie fiecare femeie?

de RMH
illbehonest.com/romana

Femeile cauta astazi, ca niciodata pana acum, implinire si scop in viata. Rolurile si functiile              

traditionale sunt puse sub semnul indoielii. Multe raspunsuri sunt date acestor intrebari. Unde            

poate gasi o femeie adevarata valoare, implinire si fericire in viata?

Ca fiica a guvernatorului unui stat american, am crescut intr-o familie bogata si de prestigiu.              

In anii de liceu si facultate am avut parte de multe onoruri si posesiuni materiale. Mai tarziu                

am devenit profesoara intr-o scoala de stat. M-am casatorit cu un jucator profesionist de             

fotbal american si am nascut trei copii. Si totusi, nu prin aceste experiente au fost implinite               

nevoile mele cele mai adanci.

Care sunt cele mai adanci nevoi ale femeii si cum pot fi ele implinite? Dumnezeu este Cel care                 

a creat femeia, asadar El ii cunoaste cele mai adanci nevoi si numai El le poate implini.

O femeie are nevoie de dragoste

Numai Dumnezeu poate oferi dragoste neconditionata, care se sacrifica pe sine, o dragoste            

care urmareste binele ei suprem. Biblia ne spune: “Si dragostea nu sta in faptul ca noi am                

iubit pe Dumnezeu, ci in faptul ca El ne-a iubit pe noi, si a trimis pe Fiul Sau ca jertfa de                    

ispasire pentru pacatele noastre” (1 Ioan 4:10).

O femeie are nevoie de siguranta

Deseori siguranta unei femei se bazeaza pe stabilitatea ei financiara, pe sotul ei, sau pe              

propriul ei succes in lume. Toate aceste lucruri se pot schimba. Numai Dumnezeu nu se              

schimba niciodata. “Iisus Hristos este acelasi ieri si azi si in veci!” (Evrei 13:8). Numai El               

poate oferi adevarata stabilitate si siguranta.
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O femeie are nevoie de pace

Intr-o lume plina de schimbari, de presiuni si de probleme, unde poate gasi femeia pace              

interioara? Numai Iisus Hristos poate da pacea launtrica care nu depinde de circumstantele            

vietii. Prin El putem avea pace cu Dumnezeu. “Va las pacea, va dau pacea Mea. Nu v-o dau                 

cum v-o da lumea. Sa nu vi se tulbure inima, nici sa nu se inspaimante” (Ioan 14:27).

O femeie are nevoie de scop

Dumnezeu nu a facut toate femeile la fel. El are un plan unic, cu un sens si un scop bine                   

definite pentru fiecare dintre noi – un scop in viata potrivit pentru sexul nostru, potrivit              

darurilor si abilitatilor noastre, in sfera voii Sale si in conformitate cu Cuvantul Sau.             

“Recunoaste-L in toate caile tale, si El iti va netezi cararile” (Proverbe 3:6)

O femeie are nevoie de sentimentul propriei valori si demnitati

Lumea atribuie valoare frumusetii, inteligentei, talentului sau pozitiei sociale. Biblia spune:          

“omul se uita la ce izbeste ochii, dar Domnul se uita la inima” (1 Samuel 16:7). Valoarea                

noastra in ochii Lui se bazeaza pe caracterul vietii noastre si pe calitatile pe care El le dezvolta                 

in noi pe masura ce ne incredintam viata Lui.

Nevoile femeii nu pot fi implinite cu adevarat, in cel mai adanc sens, decat daca              

cea mai mare nevoie a ei este implinita, si anume:

O relatie corecta cu Dumnezeu

Biblia spune ca din cauza pacatului lui Adam in gradina Eden, relatia corecta cu Dumnezeu a               

fost rupta. Astfel, toti ne nastem pacatosi. “Iata ca sunt nascut in nelegiuire, si in pacat m-a                

nascut mama mea” (Psalmul 51:5). “Caci toti au pacatuit, si sunt lipsiti de slava lui              

Dumnezeu” (Romani 3:23). “Plata pacatului este moartea” (Romani 6:23).



Dumnezeu este sfant si din aceasta cauza El nu poate avea o relatie cu barbati si femei                

pacatosi. “Cine poate sta inaintea Domnului, inaintea acestui Dumnezeu sfant?” (1 Samuel           

6:20). Inaintea Lui nici un om nu este drept (Romani 3:20).

Multi cred ca putem avea o relatie corecta cu Dumnezeu daca incercam sa Ii facem pe plac,                

facand bine altora, mergand la biserica, sau doar crezand ca El exista. Biblia spune ca “cine               

pazeste toata Legea, si greseste intr-o singura porunca, se face vinovat de toate” (Iacov 2:10).              

Biblia spune de asemenea ca toate faptele noastre bune sunt ca o carpa murdara inaintea Lui               

(Isaia 64:6). Nimeni nu poate fi destul de bun pentru a fi placut lui Dumnezeu. Standardul               

Sau este perfectiunea. Singurul om care a fost destul de bun pentru a fi placut lui Dumnezeu a                 

fost Iisus Hristos. El a venit pe pamant si a ascultat in mod perfect de Legea lui Dumnezeu;                 

apoi, ca inlocuitor al nostru, El a murit pe cruce pentru ca sa plateasca pretul pe care pacatosii                 

il datorau lui Dumnezeu pentru pacatul lor (1 Petru 3:18)

Poate ai auzit aceste lucruri toata viata ta si poate crezi ca sunt adevarate. Dar a le auzi si a                   

crede ca sunt adevarate nu iti asigura o relatie corecta cu Dumnezeu.

In primul rand, trebuie sa recunosti pacatul tau si sa Ii marturisesti lui Dumnezeu ca esti               

un pacatos, despartit de El si destinat iadului. (Luca 18:13)

In al doilea rand, trebuie sa te pocaiesti de pacatele tale (Faptele Apostolilor 17:30), adica              

“sa le urasti si sa te lasi de ele pentru ca lui Dumnezeu nu ii plac.”

In al treilea rand, trebuie sa realizezi faptul ca numai Hristos, prin moartea Sa, a putut sa                

satisfaca dreptatea lui Dumnezeu si sa potoleasca mania Lui. Numai prin El poti fi iertat si               

mantuit de pacatul tau (1 Timotei 2:5-6)

In al patrulea rand, trebuie sa Il primesti pe Hristos asa cum este, Domnul Iisus Hristos.               

Crede din toata inima ta in El sa te mantuiasca de pacatele tale si dedica-te Lui, ca Domn al                  

tau pe care sa Il urmezi intreaga ta viata (Romani 10:13).

Desi am avut multa bogatie si siguranta, nevoile mele cele mai adanci au fost implinite numai               



in momentul in care I-am incredintat viata lui Iisus Hristos. Numai in El si in voia Lui pentru                 

viata mea imi gasesc fericirea.

Daca te vei pocai de pacatele tale si ii vei incredinta viata ta lui Hristos, vei cunoaste adevarata                 

iertare, pace cu Dumnezeu si viata vesnica (Ioan 3:16).

Cum poti sti ca esti cu adevarat crestin?

Incet dar sigur vor aparea schimbari in viata ta, pentru ca Biblia spune ca daca este cineva in                 

Hristos “este o faptura noua” (2 Corinteni 5:17). Vei incepe sa Il iubesti pe Dumnezeu si               

Cuvantul Sau. Vei iubi copiii Lui si Biserica Lui. Vei avea in inima dorinta sa ai comuniune cu                 

El prin rugaciune. Vei incepe sa urasti pacatul si sa doresti sa ii fi placut Lui (1 Ioan 2:3-4)

Poti sti ca cea mai mare nevoie a ta este implinita daca te-ai increzut cu adevarat, din inima,                 

in Hristos. Pe masura ce cresti in harul si cunoasterea Sa, El va implini toate celelalte nevoi                

din viata ta (Matei 6:33). El niciodata nu te va lasa, si nu te va parasi (Evrei 13:5). In El vei                    

gasi apa vie si nu vei mai inseta niciodata (Ioan 4:14). Raiul va fi caminul tau vesnic (Ioan                 

14:2-3).


