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Femeia creştină în societate şi în biserică
Textul de bază: 1 Corinteni 11:1-16

Câteva definiţii
• Textul de astăzi este foarte greu de interpretat în zilele noastre
• Apostolul Pavel întrebuinţează pentru explicarea conţinutului două argumente
diferite
• Primul argument: Femeia – o creaţie a lui Dumnezeu
• Al doilea argument analizăm astăzi : Femeia creştină – în societate şi în
biserică

Societatea înconjurătoare
• Pavel sublinează că tema aceasta nu poate fi rezolvată fără respectarea celori
în jur
1 Corinteni 11:13-15

Judecaţi voi singuri: este cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu
desvălită? Nu vă învaţă chiar şi firea că este ruşine pentru un bărbat să
poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul
lung? Pentru că părul i-a fost dat ca învălitoare a capului.
• Pavel cere de la biserica din Corint o analiză locală practicabilă
• Pavel nu cere dela biserica din Corint o decizie pentru lumea întreagă !!!

Apostolul Pavel sublinează portul din timpul de atunci
• Chiar în privinţa părului lung a unui bărbat, Vechiul Testament ne arată că
părul lung era o podoabă
1 Samuil 1:11

Ea (Ana) a făcut o juruinţă, şi a zis: ,,Doamne, Dumnezeul oştirilor! Dacă
vei binevoi să cauţi spre întristarea roabei Tale, dacă-Ţi vei aduce aminte
de mine şi nu vei uita pe roaba Ta, şi dacă vei da roabei Tale un copil de
parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieţii lui, şi
brici nu va trece peste capul lui.”
• Acelaşi lucru cere şi dela femei
• Dar nu toate femeile au avut păr lung, care acoperă capul
• În templurile din Corint existau în timpul de atunci peste 1500 de roabe culte
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Semnul lor era capul tuns şi ras
La o anumită vârstă, ele primeau libertatea şi trăiau în societatea locală
Roabele acestea nu au avut un păr lung « ca învălitoarea a capului »
Aceste roabe, când s-au pocăit trebuiau să-şi acopere capul pentru a nu fi
recunoscute sau batjocorite în Biserica nou testamentală că au fostă odată
roabe
• Pentru a evita o diferenţă optică, Apostolul Pavel cere dela toţi învelirea
capului, atunci când se întălnesc în biserică

•
•
•
•

Apostolul Pavel nu a vrut, ca Evanghelia de Mântuire să se prezinte
ca o Evanghelie revolutionară, răzbunătoare, împotriva felului de
trai din timpul de atunci
• În poporul Israel nu era admis, ca o femeie căsătorită să părăsească casa ei fără
capul acoperit
• Capul acoperit era semnul vizibil, că ea este căsătorită şi că are un soţ
• Apostolul Pavel nu cere dela femeiile căsătorite altceva decât să se poarte în
biserică tot aşa cum se poartă şi pe stradă: cu capul acoperit
• Iar felul, cum să fie acoperit descrie în următorul verset:
1 Corinteni 11:6 şi 15

•
•
•
•
•
•
•
•

Dacă o femeie nu se învăleşte, să se şi tundă? Iar, dacă este ruşine pentru o
femeie să fie tunsă ori rasă, să se învălească.
Pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung. Pentru că
părul i-a fost dat ca învălitoare a capului.
A fi tuns la cap a fost semnul vizibil că ai fost roaba unui zeu în templu
Creştinii din Corint au avut probleme cu libertatea pe care au primit prin
Credinţa lor în Isus Cristos
Interpretarea lor a exagerat în amândouă direcţii
Din cea mai severă până la cea mai liberală interpretare
Din cauza aceasta Apostolul Pavel explica în detalui cum să se poarte o femeie
creştină în societate dar şi în biserică
Aceste cerinţe nu pot fi valabile pentru toate zonele de trai din globul
pământesc
Aşa cum se lipeşte Apostolul Pavel de tradiţia de atunci, şi noi suntem chemaţi
să respectăm portul societăţii şi a generaţiei noastre
Respectul şi comportarea noastră o descrie Apostolul Pavel în capitolul 10
1 Corinteni 10:31-33

Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru
slava lui Dumnezeu. Să nu fiţi pricină de păcătuire nici pentru Iudei, nici
pentru Greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc şi eu
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în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai
mulţi, ca să fie mântuiţi.
• Apostolul Pavel sublinează subordonarea femeii după Vechiul Testament dar
în acelaşi timp proclamă că faţă de Dumnezeu suntem toţi egali
1 Corinteni 11:11-12

Totuş, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie.
Căci dacă femeia este din bărbat, tot aşa şi bărbatul prin femeie, şi toate
sunt dela Dumnezeu.

Serviciul divin – altcum ca acum 2000 de ani
• Un filisof grecesc din timpul lui Pavel (Plutarch, 46 d.Cr.) a scris: “Vorba unei
femei nu este prevăzută pentru public. Femeia să fie modestă şi să se ferească
să fie auzită în public. Pentru-că astfel se dă de gol. Prin vorbele ei demască
simţurile şi caracterul ei.”
• În timpul de astăzi, în regiunile noastre, o femeie poate să ocupe toate funcţiile
în public dar şi în societate
• Apostolul Pavel a acceptat, ca o femeie să ia cuvântul în public dar şi în
biserica locală
1 Corinteni 11:5

... orice femeie care se roagă sau prooroceşte ...
• Dar trei capitole mai târziu îi interzice vorbirea în biserică
1 Corinteni 14:26 şi 34-35

•
•
•
•
•

Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o
învăţătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o
tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.
Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele,
ci să fie supuse, cum zice şi Legea. Dacă voiesc să capete învăţătură asupra
unui lucru, să întrebe pe bărbaţii lor acasă; căci este ruşine pentru o femeie
să vorbească în Biserică.
Seviciile de atunci au avut un alt character ca ale noastre
Nu exista amvon, adecă distanţă între vorbitor şi ascultător
Nu exista nici conducător a programului, nici podest pentru scenă
Apostolul Pavel trebuia să facă ordine în Biserica din Corint, pentru-că fiecare
vorbea când vroea
Pentru Pavel, buna înţelegere şi pacea între cei prezenţi avea prioritate

Pavel cere dela o femeie credincioasă să mărturisească temerea de
Dumnezeu
• Asfel, Pavel admite unei femei toate activităţile care erau admise şi în public
1 Timotei 2:8-12
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Vreau dar ca bărbaţii să se roage în orice loc, şi să ridice spre cer mâini
curate, fără mânie şi fără îndoieli. Vreau, deasemenea, ca femeile să se
roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de
păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte
bune, cum se cuvine femeilor cari spun că sunt evlavioase. Femeia să înveţe
în tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să
se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere.
• Pavel vede o primejdie în Biserica nou testamentală, când femeia are dreptul
să înstruiască pe bărbaţii în viaţa lor de credincios
• Prea repede se naşte impresia că ea vrea să domine
• Dar atenţie. Aici vorbim despre întălnirile bisericii locale şi nu despre
cercurile de studiu biblic în casele noastre
Faptele Apostolilor 18:24-26

La Efes, a venit un Iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul
acesta avea darul vorbirii şi era tare în Scripturi. El era învăţat în ce
priveşte Calea Domnului, avea un duh înfocat, şi vorbea şi învăţa
amănunţit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoştea decât botezul lui
Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila şi Priscila, când
l-au auzit, l-au luat la ei, şi i-au arătat mai cu deamăruntul Calea lui
Dumnezeu.
• Acuila şi Priscila au respectat legea în vigoare despre atitudinea unei femei în
public, dar totodată au îndeplinit şi sarcina de a învăţa pe cei neştiuitori,
chemându-le în casele lor

Educarea şi creşterea copiilor în credinţă au prioritate
• Pavel mai sublinează încă o prioritate în viaţa unei femei creştine
1 Timotei 2:15

Totuş ea va fi mântuită prin naşterea de fii, dacă stăruiesc cu smerenie în
credinţă, în dragoste şi în sfinţenie.
• Nu naşterea ci educarea şi creşterea în credinţă a copuluiui sfinţeşte o mamă
• Activitatea aceasta scuză şi de multe ori absenţa ei dela activităţiile bisericeşti

Noi nu avem decât să mulţumim Domnului că Ne-a binecuvântat cu
aşa multe femei credincioase în bisericile noastre
1 Corinteni 11:16

Dacă iubeşte cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei şi nici
Bisericile lui Dumnezeu.
Amin
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