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10:00-10:55 Studiu biblic pe grupe
11:00-12:30   Serviciu divin: 

  Duhul care te însuflețește

DUMINICĂ 

  Cor & orchestră
  Mesaj: Ioan Bugnărug

19:00 - 20:30 Serviciu divin: 

JOI        

  Mesaj: Petru Bulica

  Închinare
  Mărturie candidat botez

19:00 - 20:30 Seară de tineret: 

  Cuvânt: Liviu Berariu

  Închinare
  Mesaj: Remus Runcan

  Mărturii candidați botez

MARTI

  Onisim - de la robie la libertate

17:00 - 18:30 Serviciu divin:
  Grup studenți medicină

  

  Mesaj: Alexandru Neagoe

  (Numeri 13:25-33; 14:20-24)

  Oameni care Îl arată pe Hristos
  (Ioan 1:35-51)

Purtaţi-vă sarcinile unii 

altora, şi veţi împlini astfel 

Legea lui Hristos.

Galateni 6:2

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII Bulet in duminical AN XX I I|Nr. 47|21.11.2021

Casa lui Dumnezeu

O casa pentru inima ta

SALUTUL BISERICII

O abordare biblică a dependențelor

Invitat: Mădălin Potoroacă 

(Asociația „Eliberați de adevăr”, Sibiu)

Vineri, 26 noiembrie, orele 18:00-21:00 
(sesiuni pentru părinți)

Dumnezeu – inamicul plăcerii? 

Sesiunea 1:

Cum să nu crești un dependent

Sesiunea 2:

Sesiunea 4:

Tehnologia - Calul troian al lui Satan?

Sesiunea 3:

Plăcerea și Dumnezeu - Dușmani sau 
prieteni?

Ce ai de făcut atunci când descoperi că 
copilul tău este dependent?

Sâmbătă, 27 noiembrie, orele 10:00-
14:00 (sesiuni pentru tineri)

ÎNTÂLNIRI PENTRU 

TINERI ȘI PĂRINȚI
25 & 26 noiembrie

La multi ani!,

Motive de 
RUGACIUNE

RUGĂCIUNE PENTRU BOLNAVI

În fiecare zi din săptămâna viitoare, de luni 
până vineri, de la ora 18:00, ne vom ruga la 
biserică, pentru bolnavi. Membrii bisericii 
sunt chemați să sprijine prin post și 
rugăciune pe cei bolnavi, în cel puțin una 
dintre aceste zile. Fie că v-ați bucurat de 
vindecarea lui Dumnezeu sau de protecția 
Lui minunată, fie că aveți pe cineva drag 
care este în suferință, este nevoie de 
implicarea fiecăruia pentru ca Domnul 
Isus să-și arate slava, în mijlocul nostru, 
prin lucrări minunate.Doamne dă izbândă!

Alda Daniela

Bogdan Ciprian

Brânda Grațian

Leuce Cristian

Sorescu Ovidiu

Tarba Emilian

Ungur Alina

Gordan Cristian

Ilie Andreea

Tuțac Mărioara

Costea Andreea

Cotta Sofia 

Ioescu Aurel

Todor Iosif

Întâlnire. Vineri, 26 noiembrie, de la ora 
19:00, sunt invitați la biserică pentru un 
timp de rugăciune, sfătuire și planificare, 
toți frații care coordonează ora de 
rugăciune în sanctuar sau la grupe.

Corul de copii își reia repetițiile, 
începând de astăzi, în cursul programului 
de duminică seara, cu începere de la ora 
17:00 (la demisol).

Comitet prezbiteri și diaconi: luni, 22 
noiembrie, ora 18:00.

Botez nou-testamentar: duminică, 28 
noiembrie, dimineața.

Întâlnire (scurtă) cu părinții copiilor de 
la toate grupele de școală duminicală, la 
sfârșitul serviciului divin din această 
dimineață, în sala mare a bisericii.

Decese. Au plecat la Domnul trei surori 
din biserica noastră: Lidia Codreanu, 
Florica Dărău și Victoria Dumbrăvan. 
Dumnezeu să aline suferința celor rămași 
în urmă.



STUDIU BIBLIC 21noiembrie

CELIBATUL DIN PERSPECTIVA BIBLICĂ
Text biblic:  1 Corinteni 7:25–40, 1 Timotei 5:5

Cât despre fecioare n-am o poruncă din partea Domnului. Le dau însă un sfat….Desigur modul 
acesta de adresare nu diminuează cu nimic importanța afirmațiilor care urmează. Sfatul 
apostolului ca fiecare să rămână așa cum este, are câteva motivații: strâmtorarea de acum (v. 26), 
necazurile pământești (v. 28), vremea s-a scurtat (v. 29), chipul lumii acesteia trece (v. 31).

Sfat, nu poruncă (v. 25–28)

În literatura iudaică, întemeierea unei familii era percepută ca fiind împlinirea poruncii din 
Geneza 1:28 Creșteți și înmulțiți-vă și, de asemenea, ascultarea de afirmația lui Dumnezeu: nu 
este bine ca omul să fie singur (Geneza 2:18)ceea ce înseamnă că norma este căsătoria, iar 
celibatul, excepția de la normă. În același context al Iudaismului erau încurajate căsătoriile 
timpurii pentru a evita promiscuitatea și imoralitatea. Celibatul era o practică specifică doar 
comunității de la Qumran a esenienilor. Chiar dacă nazireii erau în totul dedicați lui Dumnezeu  
și aceasta însemna o viață definită prin foarte multe interdicții, abstinențe, toate acestea nu vizau 
interdicția de a întemeia o familie. Un caz aparte este profetul Ieremia, căruia Dumnezeu îi 
poruncește să nu se căsătorească pentru ca urmașii lui să nu experimenteze drama poporului. 

Celibatul este o excepție de la regula generală a căsătoriei dintre un bărbat și o femeie și vizează o 
chemare specială din partea lui Dumnezeu pentru cineva în vederea unei dedicări deosebite în 
slujirea lui Dumnezeu. Celibatul, chiar dacă nu este o învățătură des întâlnită în Sfânta Scriptură, 
este prezentat ca o excepție de la principiul general valabil al întemeierii familiei, respectiv 
uniunea dintre un bărbat și o femeie. DEX-ul definește celibatul ca fiind starea în care o persoană 
este necăsătorită. Sfânta Scriptură definește celibatul în termenii unei decizii conștiente, 
responsabile, în deplinătatea capacităților raționale, emoționale și volitive, de a rămâne 
necăsătorit cu scopul dedicării exclusive pentru slujirea lui Dumnezeu. 

În istoria Creștinismului, începând cu secolul al IV-lea, celibatul a fost impus clerului, clasei 
preoțești. Reformatorii, începând cu secolul XVI-lea, au negat validitatea biblică a celibatului 
impus, H. Zwingli, J. Calvin, M. Luther fiind căsătoriți, ultimul dintre ei, călugăr fiind, 
căsătorindu-se cu o călugăriță, Katharina von Bora, desigur renunțând amândoi la celibatul 
impus. Ceea ce a influențat foarte mult acceptarea celibatului impus în istoria Bisericii a fost 
promovarea dualismului păgân reprezentat foarte fidel de către gnosticism. Accentul sănătos, 
biblic pus pe viața de familie  a fost înlocuit de filosofiile păgâne care afirmau că lumea materială 
este rea prin esență și trebuie respinsă în favoarea celei spirituale, metafizice. În contextul păgân 
al Corintului politeist, imoralitatea, promiscuitatea erau mod de viață. Ucenicii Domnului, prin 
porunca și sfatul apostolului Pavel, sunt chemați la o viață sfântă care implică și curăția trupească 
și păstrarea unui înalt standard de valori creștine în familie.

Celibatul este o chemare specială, fiind excepția de la regulă, întemeierea familiei 
creștine; este un sfat/recomandare, nu o poruncă, pe fondul libertății personale de 
alegere.

Având în vedere contextul, sfatul apostolului pentru cei care încă nu și-au întemeiat o familie este 
de a rămâne necăsătoriți, dar este cu titlu de recomandare, în urma propriei decizii, ca o 
exprimare a liberului arbitru. Fiecare este liber să facă așa cum consideră în urma călăuzirii lui 
Dumnezeu: Să facă ce vrea (v. 36), este slobod, să lucreze cum vrea (v. 37). Același principiu al 
libertății de alegere în contextul celibatului, în scopul dedicării totale pentru slujirea lui 
Dumnezeu, este menționat și de către Domnul Isus în Matei 19:10–12: Sunt fameni care singuri s-
au făcut fameni pentru Împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l 
primească.

Prioritatea credinciosului este să-L reprezinte pe Hristos în contextul unde își duce existența și 
orice demers social, inclusiv cel care vizează viața de familie să fie trecut prin lentila preoției. 
Mântuitorul Hristos sintetizează viața de credință prin cuvintele rostite în Predica de pe Munte: 
Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte vi se vor da pe 
deasupra.(Matei 6:33) Aceasta nu înseamnă neglijarea familiei, dimpotrivă. Orice slujitor înainte 
de a se valida în spațiul public al preoției trebuie să se valideze în spațiul sacru al familiei. Dacă nu 
poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău 
decât un necredincios. (1 Timotei 5:8)

Celibatul – opțiune pe fondul libertății de alegere (vs. 35–38)

Problemele de natură socială, probabil și economică, existente în Corint la data scrierii acestei 
epistole se suprapun cu responsabilitățile față de familie și, desigur, pe urgența pregătirii în 
vederea revenirii Domnului Hristos. În contextul acesta atât de complex, apostolul abordează 
această situație a celibatului, a rămâne necăsătorit. Sub nicio formă nu descurajează întemeierea 
familiilor între credincioși, dar consideră că cine este necăsătorit, neavând responsabilități 
matrimoniale, are o libertate mai mare de implicare în slujirea Domnului Hristos.

Mandatul preoției subordonează mandatul cultural/social (vs. 29–35)

„Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri şi 
orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.” 

(Matei 16:19)
Noi nu avem doar un trup fizic, ci și suflet, și duh, de aceea, tot ce facem pe acest pământ are 
impact și în lumea spirituală. Trebuie să vedem acest lucru ca pe un privilegiu și un avantaj. Avem 
harul de a pătrunde în lumea spirituală prin rugăciune, pentru a aduce schimbare în lumea fizică. 
Dumnezeu este Duh (Ioan 4:24), și în El găsim răspuns pentru orice problemă cu care ne 
confruntăm. Isus i-a spus lui Petru că Îi va da cheile Împărăției. Toate cheile deschid uși, și sunt de 
părere că aceste chei ale Împărăției pot reprezenta diferite tipuri de rugăciune. Mai apoi, Isus i-a 
explicat lui Petru despre puterea legării și a dezlegări, care funcționează pe baza aceluiași 
principiu spiritual. Puterea legării și a dezlegării este exersată în rugăciune. Atunci când cerem 
eliberare de anumite legături din viața noastre sau din viața altora, în esență, noi legăm acea 
problemă și dezlegăm o rezolvare. Rugăciunea leagă răul și dezleagă binele. Isus ne-a dat puterea 
și autoritatea să folosim cheile Împărăției pentru a aduce voia lui Dumnezeu pe pământ. (J.M.)

AUTORITATE ÎN RUGĂCIUNE 
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