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Strategia Renaşterii este deficitară pe termen
lung… deoarece a lăsat deoparte o jumătate a rasei
umane, a privat civilizaţia noastră de darul pe care
doar femeile puteau să îl ofere. Procedând astfel,
a fost îndepărtat un întreg aspect al vieţii umane…
(Paul Tournier)1
Orice societate care a încercat să pună în
practică simetria sexuală şi să anuleze diferenţele
de rol între femei şi bărbaţi a eşuat…
(Melanie Philips)2

Rezumat
În relaţiile contemporane între femei şi bărbaţi
există multă tensiune şi nefericire. Nu acesta a fost
planul iniţial al lui Dumnezeu. Bărbatul şi femeia
nu au fost meniţi să fie separaţi sau să concureze,
ci să coopereze. În pofida tensiunilor provocate de
Cădere, cooperarea între femei şi bărbaţi creează
oportunităţi extraordinare, deoarece bărbaţii
şi femeile au fost creaţi să fie interdependenţi.
Trăsăturile distinctive ale fiecărui gen sunt
subliniate de personajele masculine şi feminine
evidenţiate în mod pozitiv de-a lungul naraţiunii
biblice. Într-o lume căzută, cooperarea dintre
femei şi bărbaţi poate fi susţinută printr-o cultură
bazată mai degrabă pe dedicare faţă de familii şi
comunităţi formate din bărbaţi şi femei, şi nu pe
focalizare asupra drepturilor individuale. Aceasta
presupune o re-organizare a multor domenii din
viaţa publică şi privată: de exemplu, luarea deciziilor
guvernamentale şi organizaţionale la nivel local,
schimbarea mentalităţii cu privire la programul
lung de muncă şi întoarcerea la „modestie”.
Introducere
Există multe semne de tensiune în relaţiile
dintre bărbaţi şi femei. Complicaţiile persoanelor
necăsătorite aflate în căutarea relaţiei cu sexul
opus sunt descrise cu umor în diferite filme
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recente.3 Multe mame singure consideră aproape
imposibil de suportat presiunea responsabilităţilor
de acasă şi de la locul de muncă. Numărul tot mai
mare de bărbaţi tineri înstrăinaţi de societate poate
fi văzut în statisticile cu privire la crime şi sinucideri.
La nivelul politicilor existente, există îngrijorare
cu privire la rata ridicată a divorţului, adopţiile în
cuplurile homosexuale, creşterea familiilor monoparentale şi scăderea ratei natalităţii în toate
societăţile occidentale.
La nivel personal, mulţi bărbaţi simt că rolul
lor în familie nu mai este recunoscut.4 Locurile de
muncă tradiţionale care se bazează doar pe forţa
fizică sunt tot mai puţine, iar femeile pot în general
să lucreze în noile locuri de muncă la fel de bine
sau chiar mult mai bine decât bărbaţii. Femeile pot
acum să aibă copii fără a fi căsătorite sau a avea un
bărbat ca partener. În cazurile de divorţ, rareori li
se dă bărbaţilor custodia copiilor, chiar dacă femeia
a fost cea care a părăsit căminul pentru relaţia cu
un alt bărbat. Prea puţini bărbaţi au o idee clară cu
privire la ce anume aduc ei în mod unic în căsnicie
sau cu privire la natura masculinităţii.5
În mod similar, multe femei simt că „sistemul”
acţionează împotriva lor. Ele dispreţuiesc ceea
ce consideră a fi bariere ascunse ce le împiedică
în promovarea la locul de muncă. Acasă simt că
revoluţia egalităţii între sexe a trecut pe lângă
ele, deoarece ele continuă să facă aproape toată
munca de acasă şi se aşteaptă să aibă totodată şi
un loc de muncă. În afară căminului lor, ele se simt
deseori intimidate din punct de vedere psihologic
şi fizic. Conform afirmaţiei făcute de Shalit: „Tot
ceea ce a realizat revoluţia egalităţii între sexe a
fost creşterea riscului de viol, hărţuire, violenţă
fizică… şi o mai mare posibilitate de a se profita de
pe urma femeilor”.6
În viaţa publică, conflictul dintre bărbaţi
şi femei se leagă în primul rând de problema
egalităţii şi conduce la o luptă pentru influenţă
sau control asupra deciziilor politice şi economice,
atât cu privire la persoana care ia acele decizii,
cât şi cu privire la identitatea grupului favorizat
4

(bărbaţi sau femei) în interesul căruia sunt luate
deciziile respective. Probleme care în generaţiile
anterioare ar fi fost interpretate din perspectivă
regională, etnică sau de grup sunt acum analizate
din perspectiva impactului lor asupra diferenţelor
dintre bărbaţi şi femei.
Este dificil de înţeles dacă din punct de vedere
istoric, relaţiile dintre femei şi bărbaţi au fost
întotdeauna atât de tensionate. Cu siguranţă au
existat tensiuni în secolul I d.Hr. în lumea grecoromană, altfel Pavel nu ar mai fi considerat necesar
să abordeze subiectul în scrisorile lui, într-un mod
atât de detaliat. În istoria britanică recentă, se
pare că revoluţia industrială a perturbat sever
tiparele existente în relaţiile de gen, în special
prin faptul că a creat dificultăţi femeilor în a-şi
îndeplini responsabilităţile casnice şi totodată să
poată participa la activitatea economică. Faptul că
identitatea bărbaţilor a ajuns să depindă mai mult
de muncă decât de familie a afectat semnificativ
recunoaşterea importanţei femeii. De asemenea
iluminismul, cu accentul său pe raţionalitatea
individuală, a redus importanţa cooperării dintre
femei şi bărbaţi. Cu toate că ulterior, educaţia
femeilor, implicarea lor şi schimbările tehnologice
au adus un oarecare echilibru, din punctul de
vedere al lui Van Leeuwen mişcarea feministă din
anii 1960 a perturbat ritmul „unei echipe de canoe
ce vâslea împreună”.7
În raport cu acest cadru, vom căuta să explorăm
ce anume ne învaţă Biblia cu privire la relaţiile
dintre bărbaţi şi femei, atât din perspectiva
planului iniţial al lui Dumnezeu, cât şi a situaţiei
care a urmat după Cădere.8 Vom argumenta faptul
că sunt diferenţe între bărbaţi şi femei care reies
în mod clar din rânduiala creaţiei şi din învăţătura
biblică. Astfel de diferenţe constituie fundamentul
în baza căruia Dumnezeu a intenţionat ca bărbaţii
şi femeile să coopereze spre beneficiul lor reciproc.
Fără existenţa unei astfel de cooperări, persoanele
individuale şi societatea sunt sărăcite. Limitele
acestui studiu nu ne permit mai mult decât analiza
5

succintă a câtorva dintre argumentele teologice,
biologice şi sociologice legate de acest subiect.
Implicaţii din perspectiva ordinii create
Primul loc unde putem căuta intenţiile lui
Dumnezeu este în însăşi creaţia pe care El a făcut-o
ca fiind „bună”.9
Pornind de la natură, putem deduce că bărbatul
şi femeia au fost creaţi pentru a avea diferite
responsabilităţi. Femeia are mandatul de a naşte
copii, de a-i proteja şi hrăni în primii ani de viaţă.
Legătura biologică dintre mamă şi copil este mai
puternică decât cea dintre tată şi copil, din moment
ce prima legătură începe încă din pântece, şi este
apoi întărită prin alăptare. De-a lungul anilor
când o mamă se dedică în primul rând acestei
responsabilităţi de a purta de grijă copiilor în primii
ani de viaţă, tatălui îi revine sarcina specială de a
asigura protecţie şi resursele necesare existenţei.
Diferenţele legate de procreaţie şi creşterea
copiilor merg mână în mână cu multe dintre
diferenţele dintre bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte
comportamentul şi abilităţile de comunicare. În
general, femeile sunt eficiente în îngrijirea copiilor
mici într-un mediu familial, datorită capacităţii
lor de comunicare şi abilităţii de a dezvolta
relaţii apropiate, intime – în timp ce forţa fizică
a bărbaţilor şi focalizarea lor pe realizarea unui
obiectiv îi ajută să-şi îndeplinească, într-un cadru
mai larg, responsabilitatea lor specială de a proteja
şi de a oferi cele necesare vieţii.
Ştiinţa socială susţine aceste generalizări, chiar
dacă dezbaterea cu privire la „natură sau hrănire”
rămâne nerezolvată. În mod tradiţional, socializarea
a fost înţeleasă drept „acel set de procese în care
fiecare generaţie de adulţi a transmis mai departe
generaţiei următoare de copii fondul de cunoaştere,
credinţe şi deprinderi ce constituie cultura grupului
social. Procesul socializării care are loc în copilărie
a fost considerat în mare parte anticipativ: ca o
ocazie de pregătire a copiilor pentru rolurile pe
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care ei le vor avea ca adulţi”.10 În trecut, unii chiar
au sugerat că gândirea bebeluşilor este asemenea
unei „tăbliţe goale” care devine determinată din
punct de vedere cultural şi sexual de interacţiunea
cu idealurile şi normele culturii înconjurătoare.
Schlegel şi Barry au subliniat „o diferenţă
invariabilă din punct de vedere cultural, şi anume
că fetele adolescente petrec mai mult timp în
grupuri feminine multi-generaţionale, iar băieţii
adolescenţi petrec mai multe ore în compania
grupului de prieteni. Consecinţa acestor experienţe
de socializare poate fi aceea că fetele învaţă
mai mult despre responsabilitatea socială, iar
băieţii învaţă să concureze ca egali”.11 Stilurile de
interacţiune ale fetelor (cu accentul pe facilitare
şi creare de posibilităţi) pot fi, de asemenea,
adaptate funcţional, făcându-le să fie mai sensibile
şi eficiente în responsabilităţile lor de a purta de
grijă; în mod similar, un stil competitiv s-ar putea
să le fie folositor băieţilor în rolurile lor sociale ca
adulţi.
Deborah Tannen, specialist în lingvistică, a
argumentat faptul că o mare parte din deficienţele
de comunicare între bărbaţi şi femei pot fi legate
de diferenţele de gen în ceea ce priveşte stilurile
de limbaj. „Femeile vorbesc şi receptează un
limbaj al conexiunii şi intimităţii, în timp ce bărbaţii
vorbesc şi receptează un limbaj al statutului şi
independenţei”.12 Ea subliniază faptul că diferenţele
de gen în ce priveşte modul de a vorbi au fost
descrise de cercetători studiind comportamentul
copiilor chiar de la vârsta de trei ani.13 Perspectiva
stereotipă popularizată, în care diferenţele legate
de modul de răspuns sunt asociate cu imaginea
„Marte şi Venus”, reflectă realitatea frustrării
existente.14 Aceste diferenţe pot deveni o sursă
majoră de conflict între bărbaţi şi femei, dacă fiecare
parte o acuză pe cealaltă de intenţii maliţioase.15
Tannen concluzionează afirmând că atât bărbaţii,
cât şi femeile ar avea de câştigat din învăţarea
stilului sexului opus. Multe femei ar putea învăţa de
la bărbaţi să accepte anumite conflicte şi diferenţe
fără a le considera drept o ameninţare la adresa
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intimităţii; iar mulţi bărbaţi ar putea învăţa de la
femei să accepte interdependenţa fără a o vedea ca
ameninţare la adresa libertăţii.16
Studiile sociale subliniază, la rândul lor, modul
diferit în care bărbaţii şi femeile se raportează
la muncă; diferenţele fizice determină diferenţe
psihologice. Hakim consideră că statutul de angajat
plătit nu este atât de important pentru femei, pe cât
este pentru bărbaţi. Acest statut nu are un rol atât
de important pentru femei în definirea identităţii
lor.17
Studiile asupra funcţionării creierului au
evidenţiat, de asemenea, că există diferenţe
între bărbaţi şi femei. Experimentele de analizare
a activităţii cerebrale în timpul unei stimulări
emoţionale arată faptul că bărbaţii şi femeile
activează circuite neuronale diferite.18 Steroizii
ovarieni au, de asemenea, efecte ample asupra
creierului, incluzând schimbări în transmiterea
sinaptică şi în procesul cognitiv.19 Acest fapt are
consecinţe asupra diferenţelor dintre bărbaţi şi
femei în ceea ce priveşte simptomatica anumitor
boli.20 Studii recente au ajuns totodată la concluzia
că dincolo de efectele hormonilor, există şi diferenţe
genetice la nivel cerebral.21 Alte evidenţieri ale
diferenţelor de gen includ existenţa unor tipare
diferite în folosirea limbajului şi recunoaşterea
vizuală.
În concluzie, „perspectiva biosocială nu încearcă
să demonstreze că există o determinare genetică a
ceea ce pot face bărbaţii comparativ cu ceea ce pot
face femeile; mai degrabă, ea sugerează faptul că
trăsăturile biologice modelează ceea ce se învaţă şi
că există diferenţe în uşurinţa cu care bărbatul şi
femeia pot învăţa anumite lucruri”.22
Interdependenţa şi responsabilitatea între
bărbaţi şi femei
Dumnezeu a creat umanitatea ca fiind formată
din bărbat şi femeie (Gen. 1:27). Caracterul
relaţional şi diferenţierea în creaţie între bărbat
8

şi femeie nu este accidentală, ci este o expresie
exterioară a relaţiilor dintre Persoanele Sfintei
Treimi. Capacitatea noastră relaţională este o
amprentă a apartenenţei noastre la Dumnezeu.
Prin urmare, este imposibilă o umanitate autentică
în care nu există elementul relaţional. Sunt trei
aspecte ce reies din acest verset în ceea ce priveşte
chipul lui Dumnezeu în om: în primul rând, este
exprimat în pluralitatea persoanelor, nefiind doar
o singură persoană; în al doilea rând, este exprimat
în armonia dintre bărbat şi femeie, nu în opoziţia
dintre ei; şi în al treilea rând, chipul divin este
exprimat în diferenţiere care implică egalitate şi nu
ierarhie.23 Schmidt face câteva afirmaţii similare cu
privire la relatarea din Geneza 2:
Lui Adam nu i s-a dat o persoană care să
fie oglindirea lui, ci i-a fost dată o ea (Gen.
2:18), şi el se bucură de modul în care ea
se armonizează cu el (Gen. 2:23) – o relație
de corespondență întemeiată atât pe
asemănarea ei cu el (ca ființă umană), cât
şi pe diferenţierea ei (ca femeie). În cuplu,
cei doi sunt, în mod literal şi figurativ, făcuți
unul pentru celălalt. Deoarece unirea este
remediul sentimentului de a nu fi întreg
(„de aceea”, Gen. 2:24), fiinţa umană este
condusă de o puternică dorință de „a lăsa şi
a se lipi” în căsătorie.24 (italicele autorului)
Bărbaţii şi femeile sunt meniți să fie
interdependenţi. Acesta este un aspect important
al modului în care ei reflectă chipul lui Dumnezeu.
În Dumnezeire, fiecare dintre cele Trei Persoane
este identificată prin felul în care se relaţionează
la celelalte două. Prin Fiul, Tatăl se face cunoscut.
Autoritatea Fiului este conferită de Tatăl, care
hotărăște planul pentru întreaga lucrare a Fiului.
Duhul este trimis de Tatăl la cererea Fiului şi aduce
glorie Fiului.25 În mod asemănător, Dumnezeu a
creat umanitatea asimetrică, așa încât împlinirea
oamenilor să depindă de sprijinul reciproc în
cooperarea dintre bărbat şi femeie. Mandatul
procreării şi al administrării resurselor creației este
dat amândoura.26
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Atât bărbaţii cât şi femeile, stând în mod egal
înaintea lui Dumnezeu, sunt răspunzători în primul
rând înaintea Lui pentru relaţia lor unul cu celălalt.
De exemplu, perspectiva lui Pavel cu privire la
responsabilitatea bărbaţilor în căsnicie derivă din
faptul că, în narațiunea din Geneza, bărbatului i
se conferă autoritate în relația cu femeia. Pavel
aduce trei argumente.27 În primul rând, dreptul
primului „născut”: Adam a fost creat înaintea Evei.
În al doilea rând, originea: femeia a fost creată
din bărbat; şi în al treilea rând, scopul: bărbatul
nu a fost creat pentru femeie, dar femeia a fost
creată pentru bărbat.28 A avea autoritate, în acest
context, înseamnă să accepţi într-o atitudine de
ascultare responsabilitatea unei astfel de poziţii.
După cum argumentează Pavel în alte pasaje,
responsabilitatea unui bărbat în căsnicie este de
a-și iubi soţia ca pe propriul trup, într-un mod
sacrificial așa cum Hristos a iubit Biserica, de a oferi
soției sale „hrană şi purtare de grijă” – și nu de a-i
porunci sau de a o domina.29 Prin învăţătura lor,
atât Pavel cât şi Isus au provocat tiparele sociale
înrădăcinate din vremea lor, care subjugau femeile.
În cartea Geneza se vorbeşte mai puţin despre
responsabilităţile femeii, excepţie făcând folosirea
termenului „ajutor”, care este folosit deseori cu
privire la relația lui Dumnezeu cu Israel.30 Prin
urmare, rolul femeii ca „ajutor potrivit” nu implică
o subordonare față de bărbat; însă în căsnicie, şi
ea trebuie să asculte de chemarea lui Dumnezeu
de a „se supune”, urmând exemplul supunerii de
bună voie a lui Isus față de Tatăl.31 În realizarea
mandatului de „a umple pământul”, femeile au
responsabilitatea specifică de a naşte copii, în
pofida durerilor fizice şi emoţionale asociate cu
aceasta.
Modul în care Biblia prezintă bărbatul și femeia
nu presupune o descriere sistematică a rolurilor
sau a unui set de trăsături la care fiecare trebuie
să aspire. Mai degrabă, Biblia pare să accepte
că deopotrivă în rândurile bărbaților, cât și ale
femeilor există un spectru larg al trăsăturilor de
caracter, chiar dacă în anumite cazuri unele vor
10

fi mai mult asociate cu un gen sau altul. Oricum,
învăţătura biblică oferă exemple de comportament
apreciat şi exemple de oameni care sunt lăudaţi.
Aceste situaţii subliniază trăsăturile distinctive ale
bărbaților și respectiv femeilor – trăsături care
trebuie să fie exprimate, valorizate şi apreciate de
către comunitate.
Femei apreciate
Modelul de femeie cel mai frecvent citat este
„femeia cu caracter nobil” prezentată în Proverbe
31. Munca ei este apreciată în mod public; ea
valorează „cu mult mai mult decât rubinele”. Ea
este lăudată, ca soţie, mai întâi pentru beneficiile
pe care i le aduce soţului şi apoi pentru munca
grea, perspicacitatea în afaceri, generozitatea faţă
de săraci, tăria şi demnitatea ei, înţelepciunea şi
cunoașterea ei cu privire la teologia lui Israel bazată
pe legământ,32 şi totodată pentru modul în care își
administrează casa. Femeia descrisă aici nu este
constrânsă a se limita la responsabilitățile casnice,
dar nici nu și le neglijează.
În epistolele sale, Petru face referire la Sara,
soţia lui Avraam, ca exemplu al modului în care
supunerea în căsnicie și speranţa în Dumnezeu
produc o frumuseţe interioară.33 Maria din Betania
este apreciată de Isus pentru discernământ în
stabilirea priorităților, iar mai târziu pentru că
i-a turnat un parfum scump – gest pe care Isus
îl descrie drept un „lucru frumos”;34 în timp ce
bărbații ucenici ai lui Isus au văzut fapta Mariei
doar ca o risipă financiară, Isus vede dragostea şi
revelaţia spirituală care inspiră acţiunea ei ca mod
de a-L pregăti pentru înmormântare. Maria, mama
lui Isus, este o altă femeie lăudată în naraţiunea
biblică pentru credinţa ei, pentru cântarea ei de
laudă şi pentru reflecţiile referitoare la căile lui
Dumnezeu.35
Istoria lui Rut elogiază viaţa ei de loialitate
şi sacrificiu. Iată alte câteva femei din Vechiul
Testament care sunt prezentate ca dovedind,
în acțiunile lor, înţelegere teologică, discreţie,
11

integritate şi loialitate: Debora, Ana, Hulda, Abigail
şi Estera. În epistolele Noului Testament, „faptele
bune” ale femeilor includ responsabilitățile
materne, ospitalitatea, slujirea practică și
ajutorarea celor în nevoie.36 Dorca este un model
în ceea ce privește „faptele bune şi ajutorarea celor
nenorociți”;37 sunt lăudate, de asemenea, femeile
care i-au însoțit pe bărbaţi în călătoriile lor pentru
a oferi sprijin practic,38 iar Fivi este apreciată în
special pentru felul în care l-a ajutat pe Pavel şi
pentru rolul de diaconiţă în biserica din Cenchrea.39
Bărbaţi apreciaţi
Exemplele pozitive legate de statutul de bărbat
pot fi văzute în primul rând în analogiile referitoare
la Dumnezeu ca tatăl arhetipal, soţ şi rege.
Legătura dintre paternitatea cerească şi cea
umană este de două ori afirmată în mod explicit
în Noul Testament. Urmând exemplul oferit de
Dumnezeu, și de la bărbați se așteaptă să îşi
disciplineze copiii ca semn al dragostei față de
ei.40 De asemenea, așa după cum Dumnezeu Tatăl
poartă de grijă pentru nevoile materiale ale copiilor
Săi,41 la fel este responsabilitatea unui bărbat să
poarte de grijă pentru familia sa. Dumnezeu este
totodată o sursă de tărie şi mângâiere pentru Isus
în grădina Gheţimani, unde Isus I se adresează lui
Dumnezeu în rugăciune ca „Ava” (cuvântul intim
pentru „tată” din limbajul familial); astfel, în mod
asemănător, taţii – precum şi mamele – ar trebui
să fie o sursă de tărie şi încurajare pentru copiii lor
atunci când aceștia trec prin momente dificile.42
Dumnezeu este descris drept „soţ” pentru
poporul Israel – atât în cartea Ieremia, unde El „îi
duce de mână” pentru a-i elibera din sclavie,43 cât
şi în Osea, unde profetul descrie și transpune în
practică multele iniţiative ale lui Dumnezeu care,
asemenea unui soț, face totul pentru a recâştiga
dragostea şi atenţia soţiei sale îndărătnice, Israel.44
În al treilea rând, ca „Rege”, Dumnezeu manifestă
o puternică preocupare pentru judecată şi dreptate.
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Isaia îl descrie pe Mesia care va veni drept o
persoană care „va judeca pe cei săraci cu dreptate
și va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociților
țării”.45 Același accent se regăsește şi în Psalmul
72, unde regalitatea umană este modelată după
regalitatea lui Dumnezeu. Scriitorul Proverbelor
arată că siguranța domniei unui rege este dată de
ura sa față de fărădelege şi dedicarea sa față de
adevăr.46 În legea deuteronomică, Dumnezeu este
preocupat să se asigure că răspunsurile emoționale,
chiar dacă sunt îndreptățite, nu împiedică
săvârșirea dreptății.47 Când Isus Regele vine în cele
din urmă, nu este surprinzător să îl vedem profund
preocupat de respectarea dreptăţii.48 Aceste pasaje
despre regalitate le oferă bărbaţilor un model de
conducere în responsabilitățile publice.
De-a lungul Vechiului Testament sunt
evidențiate, de asemenea, calitățile unor bărbaţi
care au fost conducători: credinţa lui Avraam,
umilinţa lui Moise, inima lui David pentru
Dumnezeu, dedicarea lui Ezra de a respecta şi a
învăţa legea lui Dumnezeu.49 Credinţa bărbaţilor
exprimată în săvârșirea dreptăţii, în îndrăzneală ca
lideri și în acte personale de curaj sunt menționate şi
apreciate în întreg textul biblic.50 În Noul Testament,
Petru, Iacov, Pavel şi Barnaba sunt apreciaţi pentru
încurajarea, curajul şi hotărârea lor.51
Identificarea calităţilor prin care se evidenţiază
bărbaţii şi femeile de-a lungul Sfintei Scripturi ne
ajută să dobândim o înțelegere mai profundă
a procesului de cooperare. Punând împreună
aceste calități ale caracterului, creştinii pot împlini
lucrurile pe care Dumnezeu le cere – dreptatea,
mila şi smerenia înaintea Sa. Oare nu cumva deabia atunci se poate spune că „dreptatea şi pacea
se sărută”?52
Exemple ale cooperării
Pentru a înţelege mai bine cooperarea între
bărbat și femeie, vom privi întâi la Cântarea
Cântărilor, care este o celebrare a celei mai
profunde intimităţi dintre un bărbat şi o femeie,
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fiind considerată de unii drept o imagine alegorică a
relației dintre Dumnezeu şi poporul Său. În această
scriere, bărbatul este asociat cu imaginea unui
copac sau a unei gazele, iar femeia este asociată
cu imaginea unui crin sau a unui porumbel; tăria
şi viteza lui răspund la frumuseţea şi chemarea ei
blajină. O altă analogie din această carte este cea
a faptului că femeia are o „grădină”, pântecul ei –
femeia îi oferă această „grădină” bărbatului ei întâi
pentru plăcere şi apoi pentru a fi „co-proprietar”
şi a aduce rod împreună. Aceasta este o cooperare
în modul cel mai intim. În această carte întâlnim
dorul reciproc, atracţia reciprocă, nevoia reciprocă
şi scopul reciproc, care pare să fie determinat în
parte de diferenţa dintre cei doi; tânăra şi iubitul ei
nu sunt identici. Crabb consideră că unirea sexuală
caracterizată de satisfacție reciprocă constituie o
metaforă a modului în care bărbaţii şi femeile sunt
meniţi să coopereze în alte domenii ale vieţii.53
Parteneriatul de colaborare între Estera și
unchiului ei Mardoheu devine instrumentul prin
care este salvat poporul evreu de la anihilare sub
dominaţia Imperiului Persan. S-ar putea să nu fie o
simplă coincidență faptul că primul capitol al cărții
prezintă o imagine a confruntării dintre un bărbat și
o femeie, iar apoi este oferit exemplul de cooperare
între un bărbat și o femeie. Atât Estera cât şi
Mardoheu au roluri esenţiale în salvarea evreilor;
nici unul nu ar fi reuşit fără celălalt.
Cel de-al treilea exemplu provine din alăturarea
mai multor texte din cartea Proverbe cu privire la
relaţiile dintre soţ şi soţie şi cu privire la relaţiile pe
care ei le au cu copiii lor. Dezideratul este ca tatăl
şi mama să vorbească cu acelaşi „glas” copilului.54
Soţul este îndemnat să fie nu doar loial, ci pasional
faţă de soţia sa, iar încălcarea legămintelor unei
căsnicii este considerată a fi un păcat împotriva
unui partener menit să fie alături întreaga viaţă.55
În acelaşi timp, femeia este descrisă ca fiind pentru
soţ fie împlinirea sa, fie dărâmarea sa; ea este
darul lui Dumnezeu, „coroana” soţului; dar poate
fi şi stricăciunea oaselor sale.56 Stabilitatea familiei
depinde de darurile specifice feminităţii sale.
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Influenţa ei se resimte cu mult în afara căminului,
dar realizările ei sunt apreciate mai ales din
perspectiva contribuţiei la fericirea şi bunăstarea
soţului. Între soţ şi soţie există un profund sentiment
de încredere: „inima bărbatului se încrede în ea”.57
Realitatea Căderii şi relaţiile dintre bărbat şi
femeie
Pentru relaţia dintre bărbat şi femeie, cel mai
important aspect al blestemului rezultat în urma
Căderii este acesta: „Dorinţa ta se va ţinea după
bărbatul tău şi el va stăpâni peste tine”.58 Au fost
propuse diverse interpretări ale acestui verset,
dar toate au subliniat într-un fel sau altul ruptura
cooperării dintre bărbat şi femeie şi începuturile
conflictului.59
Căderea aduce cu sine păcatul deopotrivă
în viaţa bărbatului şi a femeii, iar păcatele sunt
antiteza trăsăturilor lor pozitive. În diverse moduri,
bărbaţii eşuează în a-şi îndeplini responsabilităţile.
În căsnicie, adesea bărbaţii sunt infideli soţiilor
lor şi nu reuşesc să-şi controleze apetitul sexual.
Avraam este dispus să lase ca soţia lui să fie luată
de un alt bărbat pentru că se temea pentru propria
siguranţă. Amnon o violează pe sora sa vitregă
datorită unei dorinţe necontrolate. În cartea
Proverbe, multele atenţionări adresate bărbaţilor
tineri cu privire la adulter sugerează tendinţa
acestora de a folosi sexul pentru propria satisfacţie,
şi nu pentru realizarea intimităţii.60
Biblia anticipează faptul că regii sunt expuşi
tentaţiilor legate de abuz de putere, patimi şi
sfidare a legii.61 Iar aceste tentaţii sunt ulterior
confirmate de naraţiunea biblică. Saul, în mod
constant, îşi pierde cumpătul datorită competiţiei
pentru putere, considerându-l pe David drept o
ameninţare. Solomon devine obsedat de femei
şi de bogăţie. Roboam pare mai preocupat de
statutul lui decât de bunăstarea poporului său,
astfel că Israelul ajunge să se divizeze. Această
listă sumbră este nesfârşită. De asemenea, cartea
Proverbe avertizează în special bărbaţii62 împotriva
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lenevirii, violenţei, tiraniei şi cruzimii,63 atrăgând
probabil atenţia asupra unei anumite vulnerabilităţi
de caracter în ceea ce-i priveşte pe bărbaţi.
Abilitatea femeilor de a dezvolta relaţii
apropiate a fost de asemenea afectată de Cădere,
ducând la capacitatea de a influenţa negativ.
Cartea Proverbe atenţionează în mod repetat cu
privire la seducţia exercitată de femeia adulteră. În
aceeaşi carte sunt de asemenea cinci atenţionări
cu privire la „soţia gâlcevitoare”.64 Dumnezeu
atenţionează în mod repetat poporul Său cu privire
la potenţiala influenţă idolatră exercitată de soţiile
străine, dintre care probabil Isabela a fost cea
mai cunoscută. Rebeca manipulează moştenirea
familiei în favoarea fiului ei favorit Iacov; Penina
o batjocoreşte pe Ana dintr-un spirit de rivalitate;
de asemenea, şi biserica din Noul Testament nu
duce lipsă de femei gâlcevitoare.65 Iar la sfârşit, în
Apocalipsa lui Ioan, apare ca personaj o femeie
care şi-a folosit forţa de seducţie şi în comerţul pe
care l-a făcut şi care este descrisă drept „mama
prostituatelor şi spurcăciunilor pământului”.66
În mod tragic, Căderea înseamnă că, până
la întoarcerea lui Cristos, în fiecare societate va
exista un conflict între bărbaţi şi femei. Chiar şi în
rândul ucenicilor lui Isus, abilitatea bărbaţilor de
a conduce este distorsionată, aceştia devenind
preocupaţi mai degrabă să dobândească un anumit
statut, decât să se focalizeze pe atitudine interioară
şi responsabilitate.67 La rândul lor, femeile au căzut
în capcana externalizării şi trivializării misterului
profund al frumuseţii feminine.68 Între bărbaţi
şi femei există mai degrabă o confruntare în
detrimentul lor, decât o cooperare spre binele lor.
În paralel cu poziţionarea ostilă a umanităţii faţă de
Dumnezeu, bărbaţii şi femeile au ales o bătălie a
voinţelor şi folosirea greşită a trupurilor lor, în locul
unei interacţiuni la nivelul minţii şi inimii care ar fi
adus împlinirea autentică.
Efectele negative şi distructive ale Căderii pot
fi răscumpărate prin intermediul Evangheliei, dar
biserica din istorie nu oferă un model perfect; în
interiorul ei există atât polarizare, cât şi competiţie.
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Cu toate acestea, cu cât va fi înţeleasă mai bine
adevărata dinamică internă, cu atât cooperarea va
fi celebrată mai mult.
De la cooperare la armonia supremă
Tema cooperării în Scriptură începe cu două
persoane, dar anticipează întreaga umanitate.
Imaginea primilor doi oameni, Adam şi Eva, în grădina
paradisiacă arată nevoia de cooperare la trei nivele.
În primul rând, cooperarea este o recunoaştere a
unei potriviri la nivelul întregii fiinţe, „os din oasele
mele şi carne din carnea mea”, fapt ce duce la o
intimitate pe care nu o mai întâlnim în altă parte a
creaţiei, şi la acceptarea egalităţii ca persoane. În
al doilea rând, cooperarea înseamnă un parteneriat
în aceeaşi lucrare de stăpânire a lumii create de
Dumnezeu. În al treilea rând, cooperarea înseamnă
relaţia sexuală care duce la naşterea copiilor şi
asumarea mandatului de „a umple lumea”. Dar, în
toate aspectele ei, cooperarea se rupe după Cădere
şi toate cele trei nivele sunt afectate. Recunoaşterea
statutului de egalitate este sacrificată de spiritul
competitiv, ajutorul oferit de femeie în activitatea
de conlucrare nu este îndeajuns pentru a înlătura
caracterul istovitor al muncii, iar bărbatul nu poate
proteja femeia de suferinţa implicată de procreare.
Astfel, cooperarea devine în sine fragilă şi aduce
durere în mijlocul bucuriei.
Această deformare a relaţiei se datorează
păcatului, şi de aceea Dumnezeu stabileşte graniţe
pentru felul în care bărbaţii şi femeile se relaţionează
unii la alţii, dând legi pentru persoane individuale,
cupluri, familii şi societate. Aceste legi ţin cont de
natura căzută a umanităţii fără a nega tiparele
iniţiale conferite bărbatului şi femeii. În cadrul
Legii, Dumnezeu aşează fundamentele unei culturi
care reglementează viaţa de familie, finanţele,
proprietatea, legile şi educaţia, contribuind la
crearea premiselor pentru relaţii de cooperare
între bărbaţi şi femei în cadrul societăţii.
În Isus, noi vedem nu doar Dumnezeul devenit
om, ci şi pe „al doilea Adam”, imaginea supremă
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a umanului. Îl vedem victorios asupra diavolului,
capabil să menţină o relaţie corectă cu Dumnezeu
şi cu alţi oameni, inclusiv cu femei. Împreună cu
faptul de a fi Fiul lui Dumnezeu, în lume El este
omul desăvârşit – ca fiu, frate, învățător şi prieten.
El are o înțelegere perfectă atât a bărbaţilor, cât şi a
femeilor; El vede inima.69 La fiecare întâlnire cu alţi
oameni, El răspunde într-un mod potrivit.
După viaţa lui Isus pe pământ, modelul cooperării
se transpune pe un alt plan: este cooperarea
Dumnezeirii cu umanitatea în actul răscumpărării.
În contextul mântuirii, bărbaţii şi femeile au o
poziţionare identică în Hristos.70 Isus este mirele şi
ucenicii Săi constituie împreună mireasa. Iubitul din
Cântarea Cântărilor doreşte să fie primit în grădina
lui spirituală pentru a se bucura de comuniune
şi pentru a cultiva viaţa pe care a sădit-o. Dar în
această comunitate răscumpărată este încă nevoie
de rânduială şi limite, deoarece „mireasa” nu este
încă desăvârşită, ea nu este încă un întreg; în cadrul
ei există încă ne-cooperare – şi nu în ultimul rând la
nivelul relaţiilor dintre bărbaţi şi femei.
În contrast cu imaginea seducătoarei
abominabile, episodul final din Apocalipsa prezintă
mireasa ca o cetate desăvârşită construită din
cele mai valoroase şi preţioase materiale şi
perfect proporţionată. Această cetate este acum
pregătită să Îl primească pe Domnul ei, care vine să
primească onoarea ce I se cuvine pentru că El deja
S-a sacrificat pe Sine Însuşi pe deplin. De-abia acum
am trecut dincolo de conflict. Aici, în sfârşit, este
instaurată armonia perfectă.
Atenuarea conflictului dintre
abordarea bazată pe drepturi

sexe

prin

Începând cu perioada ce a urmat celui deal Doilea Război Mondial, cultura occidentală a
avut drept obiectiv stabilirea acelorași drepturi
și oportunități atât pentru bărbați, cât și pentru
femei. Acest lucru a avut multe rezultate
lăudabile.71 Însă această abordare a contribuit la
favorizarea interesului individual față de interesele
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de grup. Diferențele de gen sunt considerate drept
o conștiință falsă care a fost construită la nivel
individual sau social. Conform acestei perspective,
ar fi de preferat dacă sarcina și nașterea copiilor,
de exemplu, ar fi distribuite aleatoriu între bărbați
și femei! Principala focalizare în vederea eliminării
conflictului dintre sexe a fost asupra oportunităților
din viața publică, aplicând o discriminare inversă
pentru a corecta inechitățile de gen din educație,
piața muncii, poziții publice și sectorul serviciului
civil. Accentul asupra drepturilor individuale a
fost totodată asociat cu îndepărtarea majorității
reținerilor în ce privește comportamentul sexual,
acceptarea divorțului din dorinţa libertății
personale și de asemenea cu efortul, în parte fără
succes, de a-i reeduca pe bărbați să participe la
responsabilitățile casnice într-un mod mai echitabil.
În pofida beneficiilor pe care le-a adus această
abordare în ceea ce privește oportunitățile
de angajare ale femeilor, consecințele asupra
cooperării între bărbați și femei, cât și asupra
persoanelor individuale vulnerabile au fost în multe
privinţe negative. Un procent tot mai mare de tineri
nu doresc să se dedice unei vieți de căsnicie. Rata
divorțurilor a crescut de șase ori între 1969 și 1999.72
Aceste divorțuri au avut consecințe dureroase
asupra copiilor, care au probleme psihologice și
emoționale mai mari decât ale altor copii și a căror
activitate educațională este afectată.73 După divorț,
unele mame singure ajung să se simtă iremediabil
epuizate de muncă, iar unii tați separați de copiii
lor devin indignați că nu pot păstra îndeajuns
legătura cu ei, deși se așteaptă mereu să contribuie
financiar.74 Iar printre oamenii în vârstă sunt tot mai
multe persoane care nu au un set de relații care să
le ofere sprijinul necesar.75
Alternativa biblică: o cultură a cooperării
Legile biblice sunt expresia caracterului lui
Dumnezeu şi a voii Sale cu privire la societate,76
fiind date într-un anumit context din punct de
vedere istoric şi geografic. Studiind intenţia acestor
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legi şi luând principiile întrupate în ele, putem
identifica lecţii valabile pentru societatea de astăzi.
Există însă trei avertismente importante în ceea ce
priveşte această procedură. În primul rând, este
esenţial ca legile să fie privite ca întreg, ca viziune
socială; foarte uşor poţi lua un principiu dintr-o
lege şi acesta să te conducă într-o direcţie greşită
pentru că a fost scos din contextul întregului. În
al doilea rând, datorită faptului că poporul Israel
era o comunitate bazată pe legământ în timp
ce societăţile contemporane nu au acest statut,
învăţătura Noului Testament cu privire la libertatea
religioasă trebuie să înlocuiască învăţătura vechitestamentară cu privire la aspectele ceremoniale
şi cele cu caracter exclusivist.77 În al treilea rând,
pentru a înţelege şi aplica adevărata intenţie a
unei legi, şi suprema ei împlinire, trebuie adesea să
studiem viaţa şi învăţătura lui Isus, care a împlinit
legea pe deplin.
Abordarea caracteristică legii biblice constă în a
nu se concentra pe drepturile individuale, cu toate
că unele legi apără anumite drepturi. Obiectivul
legii biblice este mai degrabă acela de a crea o
structură şi o cultură socială caracterizată de relaţii
puternice, de sprijin reciproc între bărbaţi şi femei
– relaţii care reprezintă, de fapt, fundamentul unei
cooperări autentice. În centrul legii biblice nu se
află preocuparea pentru „egalitatea” dintre bărbaţi
şi femei, ci mai degrabă pentru „proximitate
relaţională”, în care „paritatea” nu este decât una
dintre cele cinci părţi componente.78 Un cadru mai
general de apropiere în relaţiile personale creează
legături, participare, siguranţă şi oportunităţi
pentru prietenie şi intimitate – toate acestea făcând
ca problema unei egalităţi stricte să nu mai apară
ca prioritară. Acest lucru continuă să fie evident şi
astăzi în multe comunităţi africane şi arabe.
În poporul Israel, la începuturile sale, miezul
relațiilor sociale îl reprezenta familia extinsă și
comunitatea locală; diferite domenii ale politicii
publice precum dreptul la proprietate, situația
financiară, respectarea dreptății și educația erau
menite să întărească aceste legături sociale. În
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mod particular, sistemul de pedepsire a celor
care încălcau legile era menit să comunice care
sunt relațiile corete.79 Legământul, care exprima
valoarea credincioșiei și a unei dedicări pe termen
lung, oferea un context adecvat pentru acest model
de cooperare.
Forța familiei extinse și a comunității locale a fost
creată prin faptul că, de-a lungul multor generații,
această familie lărgită care cuprindea bărbați și
femei a reprezentat principalul punct de referință
în ceea ce privește identitatea unei persoane. Prin
legislația referitoare la Anul Jubileului se realiza
permanența într-un anumit loc sau înrădăcinarea
în localitatea în care se afla familia lărgită.
Sistemul patriarhal de la începuturile Israelului ar
putea părea dezavantajos pentru femei, având în
vedere că bărbații conduceau întreaga familie și
gospodărie, fiind puține femei care trăiau pe cont
propriu; în societate era așteptarea ca oamenii să
se căsătorească, iar conducătorii familiilor în care
erau fete necăsătorite aveau responsabilitatea de a
se asigura că acestea vor găsi parteneri potriviți. Cu
toate acestea, în contextul acestor reglementări,
posibilitățile mai mari de a avea relații sigure și
recunoaștere în cadrul familiei lărgite se pare că au
compensat limitările în ceea ce privește libertatea
femeilor.
Familia și comunitatea locală erau întărite prin
rolurile importante care erau conferite acestora în
sistemul social și în cel legislativ. Puterea politică
era descentralizată, așa încât comunitățile aveau
ultimul cuvânt cu privire la deciziile care le afectau
existența. Faptul că deciziile politice se luau la nivel
local a sporit foarte mult oportunitățile implicării
ambelor sexe; chiar dacă deciziile erau luate local
de către bărbați bătrâni din comunitate, femeile îi
puteau influența. Prin contrast, puterea centralizată
constrânge bărbații și femeile să aleagă între
participarea la luarea unor decizii naționale undeva
departe de casă și păstrarea unui rol semnificativ
în cadrul familiei; de asemenea, modelul centralizat
favorizează ierarhii decizionale care sunt exterioare
familiei și în care tiparele de relaționare sunt
preponderent masculine.
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În Israel, sistemul economic contribuia, la
rândul său, la întărirea familiei și a relațiilor
locale. Interzicerea dobânzii și anularea datoriilor
la fiecare șapte ani împiedicau dezvoltarea unor
piețe financiare anonime; în acest fel, schimburile
financiare se petreceau în special între oameni
care se cunoșteau între ei. Legile Anului Jubileului
cu privire la proprietate erau menite să asigure
continuitate la nivelul relaţiilor din familiile
extinse și din comunitățile locale.80 Aceste legi
erau importante în susținerea economiei locale și
prevenirea acumulării de capital care ar fi condus
la distanțare relațională, la o ierarhizare excesivă și
astfel la o marginalizare a femeilor.
Un plan de schimbare
Aceste trăsături ale culturii „relaţionale”
prezente în legea biblică răspund multora dintre
îngrijorările legate de cultura contemporană şi
exprimate de unele reprezentante ale feminismului,
precum Carol Gilligan.81 Aceasta susţine că în
cultura apuseană individualistă, abilităţile care
sunt cel mai mult apreciate sunt cele asociate cu
masculinitatea: abilitatea de a gândi independent
şi clarviziunea în luarea deciziilor. Tendinţa
apuseană de a ţine separate dragostea şi munca
atribuie femeii capacităţile de natură expresivă, în
timp ce domeniului masculin i se atribuie abilităţi
instrumentale. Gilligan remarcă:
„Atunci când sunt privite dintr-o perspectivă
diferită, aceste stereotipuri reflectă un
concept cu privire la vârsta adultă care în
sine este dezechilibrat, favorizând separarea
sinelui individual de legătura cu ceilalţi,
conducând la o înclinaţie mai mult spre
viaţă autonomă şi muncă decât înspre
interdependenţa dintre dragoste şi purtare
de grijă”.82
Pentru
a
accentua
sentimentul
de
interdependenţă, cultura noastră trebuie să se
îndepărteze de statutul de cultură a drepturilor
individuale şi să devină o cultură care accentuează
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posibilităţile relaţionale de cooperare între
persoane de sex diferit, fiecare persoană fiind
parte a unei comunităţi mixte formate din bărbaţi şi
femei, şi în acelaşi timp continuând să se bucure de
apartenenţa la grupuri de persoane de acelaşi sex.
La nivel guvernamental, trebuie acţionat contrar
tendinţei de centralizare a deciziilor, fie că este
vorba de Westminster sau de Brussels. Legislaţia şi
politicile existente trebuie să dea o prioritate mai
mare consideraţiilor relaţionale, sau cel puţin să nu
se acţioneze împotriva cooperării între persoanele
de sex diferit. Câteva exemple în acest sens vor fi de
ajuns. În domeniul finanţelor personale, guvernul
ar putea promova o autonomie mai degrabă
reciprocă decât individuală. Resursele folosite
pentru a susţine căsniciile şi creşterea copiilor sunt
derizorii; politica de impozitare face ca întemeierea
unei căsnicii să fie de fapt dezavantajoasă pentru
parteneri. În ceea ce priveşte educaţia, accentul
pe competenţa tehnică individuală reduce la
minimum timpul pentru alte activităţi, precum
muzică şi teatru, ce întăresc cooperarea. Acolo unde
sunt dovedite avantajele academice ale şcolilor
pentru persoane de acelaşi sex, aceste avantaje
trebuie puse în balanţă cu dezavantajele sociale.
O mai mare flexibilitate în educaţia universitară ar
contribui la evitarea tendinţei tinerilor de a amâna
căsătoria şi întemeierea unei familii. La nivelul
politicilor referitoare la delicvenţă, trebuie subliniat
că detenţia inhibă semnificativ capacitatea de
relaţionare la persoane de sex diferit, iar cei care
şi-au ispăşit pedeapsa vor fi complet nepregătiţi
să trăiască în contexte mixte. De vreme ce pentru
bărbaţi munca este un factor mult mai semnificativ
în construirea sentimentului propriei identităţi,
trebuie să existe o angajare publică mai fermă în
garantarea unor oportunităţi de angajare pentru
bărbaţi până la vârsta pensionării.
La nivel instituţional, multe organizaţii ar putea fi
mai mici, sau structurate în aşa fel încât să pună un
accent mai mare pe sub-unităţile din interiorul lor.
Practicile rigide de angajare şi cultura programului
lung de lucru în economia britanică îngreunează
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iniţierea şi întreţinerea unor relaţii pe termen lung
– relaţii pe care se clădesc căsniciile, familiile lărgite
şi comunităţile.
În ceea ce priveşte cultura cotidiană, trebuie
să existe – după cum spune Shalit – „o întoarcere
la modestie” pentru a proteja femeile de hărţuire
sexuală.83 În trecut erau încurajate, ca parte a
conduitei, atitudini caracterizate de respect –
de pildă în ceea ce priveşte îmbrăcămintea sau
gesturile de curtare. Noile coduri de comportament
pentru zilele noastre ar putea începe de la o limitare
a pornografiei şi a industriei publicitare. Creştinii ar
trebui de asemenea să pună în discuţie atitudinea
seculară ce încurajează tinerii să se căsătorească
şi să devină părinţi cât mai târziu – toate acestea
însă fără a pune sub semnul întrebării legitimitatea
chemării unor persoane la o viaţă de celibat.
Într-o epocă în care problemele legate de
distincţia bărbat - femeie au devenit atât de
importante în plan social, creştinii au oportunitatea
unică – şi totodată mandatul – de a oferi un model
societăţii din jur în ce priveşte cooperarea dintre
bărbaţi şi femei, accentuând calitatea de persoană,
spiritul de colegialitate şi participarea împreună
la scopuri creative. Aceasta cheamă bisericile la
o revizuire urgentă a sub-culturii lor, analizând
în primul rând nu problemele controversate
ale „egalității” în ceea ce privește ordinarea și
predicarea, ci problemele „apropiate” mai largi
legate de clădirea unor relații bazate pe respect
reciproc și încredere la nivelul comunității formate
din bărbați și femei. Pe lângă responsabilitatea de
a pleda pentru acele schimbări, amintite anterior,
care trebuie să se producă la nivelul politicilor
naționale și al comportamentului organizațional,
este vital ca noi, creștinii, să fim văzuți „aplicând
ceea ce predicăm” – și aceasta în propriile noastre
comunități.
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