
1.1. 1 CORINTENI 6.12-20 - CURVIA 

De ce un creștin nu poate fi curvar? 

 

1. Fiindcă libertatea creștină exclude imoralitatea sexuală (12). Se pare că Pavel citează 

acum ceea ce creștinii din Corint foloseau ca argumente pentru a fi implicați în imoralitate 

sexuală. Se prea poate ca ei să fi luat aceste slogane din teologia lui Pavel fie din influența 

filozofiei grecești. Ei spuneau „toate îmi sunt îngăduite”. Pavel le dă dreptate însă spune că 

există două limitări ale acestui principiu: 

a. Libertatea trebuie să aducă folos mie, celorlalți și împărăției. „Toate sunt îngăduite dar 

nu toate folosesc.” Iar curvia nu aducea folos nici persoanei în cauză, nici celorlalți (implicați 

sau care auzeau) și cu atât mai puțin Împărăției lui Dumnezeu. 

b. Libertatea trebuie să excludă stăpânirea lucrurilor.„Toate îmi sunt îngăduite, dar eu nu 

mă voi lăsa stăpânit de nimic.” Curvia însă este o activitate care pune stăpânire pe om și îl 

robește așa cum puține păcate pot robi un om. Din acest motiv sloganul nu poate justifica 

curvia. Mai mult, curvia te pune sub stăpânirea altuia – a celui cu care păcătuiești. 

2. Fiindcă scopul, destinul și existența trupului aici și în eternitate exclude imoralitatea 

sexuală (13-14). Aici avem un alt slogan folosit de creștini numit sloganul scopului și 

funcționalității temporare a trupului. Ei spuneau „mâncărurile sunt pentru pântece și 

pântecele pentru mâncări iar Dumnezeu le va nimici și pe acestea și pe acelea.”  Cu alte 

cuvinte ei spuneau că (a) trupul e pentru act sexual așa cum mâncarea e pentru pântece; 

(b) că actul sexual este un act pur biologic și că (c) trupul oricum va fi distrus. Pavel însă 

corectează această gândire în trei idei generale. 

a. Scopul trupului este slujirea lui Dumnezeu. Pavel spune că „trupul nu este pentru 

curvie, ci pentru Domnul.” Așadar, pentru că trupul este predestinat, hotărât, plănuit pentru 

Dumnezeu el nu poate fi folosit pentru curvie niciodată. Nu acesta este destinul lui, nu 

pentru aceasta a fost proiectat și creat.  

b. Scopul trupului este să-L aibă pe Dumnezeu. Pavel continuă „și Domnul, pentru trup.” 

Trupul Lui Hristos nu există fără noi mădularele Lui. Deoarece Hristos Domnul este pentru 

trupurile noastre trebuie să ne ținem trupurile curate și departe de orice necurăție.  



c. Dovada acestor afirmații este învierea. Pavel afirmă că „Dumnezeu și pe Domnul L-a 

înviat și pe noi ne va învia prin puterea Sa.” Dacă trupul e pentru El atunci va trebui să-L 

învieze – aceasta este garanția. Dacă trupul e pentru El și El este etern atunci și trupul este 

pentru eternitate și înseamnă că trebuie înviat pentru că să existe o veșnicie. Noi dovedim 

că trupul este pentru eternitate aici pe pământ prin modul în care îl protejăm de păcat. 

3. Fiindcă unirea cu Hristos exclude unirea din imoralitatea sexuală (15-17). Aici apostolul 

prezintă trei premise: (1) trupul meu e mădularul lui Hristos („nu știți că trupurile voaste 

sunt mădulare ale lui Hristos?”; (2) trupul meu unit prin curvie îl face mădularul curvei („nu 

știți că cel care se lipește de o curvă este un singur trup cu ea?”); (3) mădularul lui Hristos nu 

poate fi în același timp mădularul unei curve. („Luând deci mădularele lui Hristos le voi face 

mădularele unei curve?”) Nu poți sluji lui Hristos ca mădular al Lui și în același timp să fii 

stăpânit de o curvă (7.4). Noi suntem uniți cu El aici prin Duhul Sfânt și la glorificare prin 

înviere. 

Efectele acestui păcat sunt dezastruoase. El neagă în mod absolut și fatal unirea ta cu 

Hristos realizată prin Duhul Sfânt în evenimentul nașterii din nou și al convertirii. 

 - toate mădularele trupului sunt afectate 

 - este ca și cum Hristos Însuși ar fi implicat în acel păcat 

 - este unirea a două împărății incomapatibile 

 - este predarea mădularului lui Hristos sub stăpânirea întunericului 

 - este încercarea de dislocare a Trupului pentru a servi acelei femei 

 - păcatul din ea atinge unirea cu Hristos 

 - este împlicarea reputației Lui în păcatul curviei 

4. Fiindcă curăția trupului exclude imoralitatea sexuală (18). Pavel aduce aici un 

argument solid și special, el spune că „orice păcat pe care l-ar face un om este în afar 

trupului dar cel care curvește păcătuiește împotriva propriului trup.” S-au dat câteva 

variante de interpretare pentru acest verset: (1) este un păcat împotriva personalității; (2) 

este un păcat rău în sine însuși nu datorită excesului ca celelalte; (3) are efecte cantitative 

ce îl depășesc pe oricare altul și (4) păcatul acesta afectează cea mai intimă formă de 

comunicare. 



O soluție de interpretare ar fi aceasta: păcatul curviei este singurul păcat împotriva 

trupului tău privit ca fiind unit cu El și fiind al Lui. Așadar doar curvia lovește în această 

unire a trupului tău cu trupul lui Hristos și în realitatea deținerii sale de către Hristos. 

5. Fiindcă sfințenia sanctuarului prezenței Duhului exclued imoralitatea sexuală (19). În 

acest argument se găsesc întrepătrunse câteva idei fascinante care demolează din capul 

locului orice idee de permitere a acestui păcat. Pavel spune „nu știți că trupul vostru este 

templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care Îl aveți de la Dumnezeu?” 

- prezența Lui. A curvi înseamnă a face acest lucru chiar în fața lui Dumnezeu deoarece 

trupul tău este locuit de Dumnezeu Duhul Sfânt. 

- locuința Lui. Așa cum Dumnezeu locuia în Sfânta Sfintelor la fel acum locuiește în trupul 

tău. A curvi este ca și cum cel mai potrivit loc pe care l-ai găsi pentru păcat ar fi Templul, 

altarul, Sfânta Sfintelor. 

- sfințenia Lui. Templul transmiteai întâi de toate ideea sfințeniei lui Dumnezeu. A curvi 

pur și simplu distruge acest scop și semnificație esențială. 

- permanența Lui. El nu este un călător în trupurile noastre ci își are rezidența acolo și de 

aceea nu există situații, circumstanțe atenuante, momente în care acest păcat să poată fi 

înfăptuit fără a afecta toate aceste realități spirituale profunde. 

6. Fiindcă trupul răscumpărat pentru a fi proprietatea Lui exclude imoralitatea sexuală 

(20).  La acest punct este necesar să prezentăm câteva detalii evidențiate în argumentul 

apostolului: „și voi nu sunteți ai voștri? Pentru că ați fost cumpărați cu un preț.” 

- prețul plătit – în fața ispitei curviei trebuie să ne gândim la prețul plătit de Hristos 

pentru noi – preț de sânge, de moarte, de suferință, de agonie inimaginabilă. 

- cumpărătorul – în fața ispitei ne gândim și la faptul că Dumnezeu este Acela care ne-a 

cumpărat, nu un om oarecare. 

- cel cumpărat – în fața ispitei ne gândim la noi cei care am fost cumpărați cu un preț. 

Contrastul dintre noi și Dumnezeu este absolut și infinit. Uită-te la tine și smerește-te în 

fața unui asemenea Dumnezeu glorios și plin de dragoste. 

- proprietarul – în fața ispitei curviei ne gândim că nu ne aparținem nouă, că nu suntem 

ai noștri și că nu avem drepturi asupra trupurilor noastre. Curvia este o hoție drăcească. 

Noi nu avem decât responsabilitatea de a ne folosi trupurile conform directivelor Sale. 



- momentul – „ați fost cumpărați” spune Pavel vorbind și referindu-se la un moment din 

trecut ireversibil și incontestabil. Un act prin care am fost eliberați și cumpărați pentru El. 

Acea tranzacție veche de pe Golgota trebuie să închidă gura ispitei. 

- obiectul răscumpărării a fost trupul. Desigur că sufletele noastre au fost în vizorul lui 

Dumnezeu însă El nu ne-a cumpărat parțial. Așa cum îi aparține sufletul la fel de mult îi 

aparține și trupul.  

7. Fiindcă scopul primar al trupului exclude imoralitatea sexuală (20b). Pavel încheie 

argumentarea lui amintind că trebuie să „glorificați pe Dumnezeu în trupul vostru.” Aceasa 

este porunca. Pavel susține așadar că sexul este un act religios prin care Dumnezeu trebuie 

glorificat ca și prin oricare alt lucru. Ce facem cu trupul sunt acte religioase și cu atât mai 

mult o relație sexuală (1 Timotei 4.1-5). 

1.2. 1 CORINTENI 7.1-9 - CĂSĂTORIA 

Pavel spune de două ori în acest text că are convingerea: pentru om, pentru cei 

neînsuraţi şi pentru văduve este bine să rămână ca mine (adică celibatari) dar căsătoria este 

de dorit ”din pricina curviei” (v2); “ca să nu vă ispitească Satana” (v5); şi “decât să ardă” 

(v9). 

În acest context datoria în căsătorie (relaţiile intime) sunt o poruncă pe care Pavel o lasă 

pentru creştini: 

1. Dorinţa de a fi căsătorit poate fi împlinită atât de bărbat cât şi de femeie. Pavel susţine 

ideea că a fi căsătorit este soluţia pentru nestăpânire şi un mod de a respinge ispitele 

Satanei. 

2. Datoria de soţ este responsabilitatea atât a bărbatului cât şi a femeii. Însă problema se 

rezolvă nu prin simpla căsătorie ci prin împlinirea a ceea ce Pavel numeşte “datorie de soţ”, 

a acelui lucru normal în căsătorie; normal şi obligatoriu. Pavel detaliază clar şi spune că 

femeia are această datorie cât şi bărbatul. Aparţine amândurora. 

3. Stăpânirea trupului celuilalt este valabil atât pentru bărbat cât şi pentru femeie. În 

spatele acestei datorii se află faptul că trupul soţului sau al soţiei aparţine celuilalt. Pavel 

detaliază ca să fie clar că nu doar soţul stăpâneşte trupul soţiei şi nici doar soţia stăpâneşte 

trupul soţului. Este o stăpânire reciprocă. 



4. Excepţia (pentru un timp de post şi rugăciune) este întotdeauna prin comun acord. 

Pavel înţelege că vor exista excepţii de la regula expusă. Este o excepţie pentru că Pavel 

spune “decât poate”. 

a. Pavel introduce încă un detaliu pentru aceasă excepţie şi arată că ea trebuie să fie 

“prin înţelegere” ceea ce înseamnă că soţia, sau soţul, nu are voie să pună presiuni sau să-şi 

manipuleze partenerul pentru a accepta ocazia aceea în care să facă excepţie de la regula 

care impune împlinirea datoriei de soţ. 

b. Însă Pavel bănuia că excepţiile ar putea apărea din tot felul de motive aşa că detaliază 

în ce cazuri ar putea apărea excepţiile. El spune că ele sunt “ca să vă dedicaţi rugăciunii”. În 

acest caz excepţia are validitate. În rest datoria de soţ nu necesită a fi întreruptă. 

c. În plus Pavel spune că excepţia trebuie să fie aplicată “pentru un timp” şi tocmai de 

aceea este excepţie. Ceea ce înseamnă că cineva nu poate să-şi aleagă săptămânal zile la 

rând de post aşa încât să evite împlinirea datoriei de soţ. Însăşi dorinţa de a face aşa ceva 

arată existenţa unei probleme. 

d. Pavel continuă şi spune că ”şi fiţi din nou împreună” ceea ce înseamnă că datoria de 

soţ este un lucru uzual şi excepţia este la propriu EXCEPŢIE! Motivul invocat de Pavel 

pentru ca acest lucru să fie excepţie şi nu regulă este pentru ca să nu vă ispitească Satana. În 

momentul în care cineva face din această excepţie o regulă îl invită pe Satan în casa lui. 

5. Căsătoria nu are la rădăcini doar protecţia împotriva ispitelor diavolului ci şi darul de 

har pe care l-a făcut Dumnezeu fiecărui om. Pavel ştia că “fiecare are darul său de la 

Dumnezeu: unul într-un fel şi altul în alt fel“. A fi căsătorit şi a-ţi împlini datoria de soţ în 

căsătorie este darul lui Dumnezeu ca şi a fi celibatar. 

6. Pavel întăreşte ceea ce a spun concluzionând că dacă nu te căsătoreşti şi arzi (şi nu te 

poşi înfrâna) atunci trebuie să te căsătoreşti. Cel mai bun lucru pe care poţi să-l faci în 

situaţia asta este să te căsătoreşti. Pavel nu spune că omul trebuie să se abţină ci că trebuie 

să se căsătorească şi să-şi împlinească datoria de soţ în căsătorie. 

1.3. 1 CORINTENI 7.10-24 – DIVORȚUL 

Există o confuzie pe baza acestui text deoarece apostolul Pavel permite divorțul însă este 

absolut necesar să se definească clar condițiile în care apostolul permite această ruptură și 

să nu se meargă dincolo de interpretarea apostolului.  



În plus, faptul că apostolul permite divorțul sub nici o formă nu suntem justificați să 

spunem că odată cu el permite și recăsătorirea deoarece el nu lasă această permisiune 

nicăieri în text.   

 

I. DIVERSE CAZURI 

Apostolul Pavel își prezintă expunerea lui despre divorț prezentând mai multe cazuri 

posibile și pe fiecare îl tratează în parte așa după cum urmează: 

1. Căsătoriții (10). Apostolul este atât de clar și greu de răstălmăcit când spune: „celor 

căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul: soția să nu se despartă de bărbat.” Pavel prezintă 

întâi autoritatea cuvintelor lui și abia apoi porunca Domnului. Aici Pavel prezintă o poruncă 

clară: „să nu se despartă” și atât putem spune și noi! 

2. Divorțații (11). Aici exprimarea apostolului este la fel de clară și indubitabilă: „dar 

chiar dacă este despărțită, să rămână necăsătorită sau să se împace cu soțul ei”. Sunt doar 

două alternative: să rămână așa sau să se împace. Nicăieri nu este permisă recăsătorirea. 

3. Partener necredincios dar pașnic (12-14). Aici apostolul prezintă un alt caz în care 

soția este necredincioasă sau soțul însă acesta nu este deranjat de faptul că celălalt este 

creștin și vrea „să locuiască mai departe”.  

a. În acest caz porunca este: „să n-o părăsească.” Divorțul pe acest motiv este așadar total 

neîntemeiat pe Scriptură. 

b. Argumentul este că soțul necredincios este sfințit prin soție și soția necredincioasă este 

sfințită prin faptele pentru că, altfel, în adevăr, copiii voștri ar fi necurați, dar acum sunt 

sfinți.” Cu alte cuvinte, atât copiii cât și partenerul necredincios este „sfințit” sau pus 

deoparte – sub influența vieții credinciosului. 

4.  Partener necredincios respingător (15-18). Din nou apostolul prezintă cazul în 

care cel necredincios „se desparte” și nu invers.  

a. În acest caz Pavel spune „să se despartă; în astfel de cazuri fratele sau sora nu sunt 

legați.” Pavel nu spune credinciosului să se despartă ci spune despre partenerul 

necredincios „să se despartă.” Termenul „legați” în acest text nu se referă la libertatea de a 

se recăsători pentru că astfel Pavel ar contrazice toate principiile expuse până acum cât și 

singura excepție prin care un om se poate recăsători, precizată mai târziu, adică moartea 

(39). 



b. Argumentul este că ce știi tu, soție, dacă vei mântui pe soțul tău? Sau ce știi tu, soțule, 

dacă vei mântui pe soția ta? Cu alte cuvinte, deși ei sunt sfințiți, puși deoparte sub influența 

creștinească a vieții și vorbirii lor – mântuirea lor nu poate fi garantată de simpla căsătorie 

cu un credincios. 

 

II. PRINCIPIUL 

1. Prezentare. Apostolul stabilește un principiu „așa cum Domnul a împărțit fiecăruia, 

așa cum Dumnezeu a chemat pe fiecare, așa să umble.”  Starea în care ești este în controlul 

lui Dumnezeu, este „împărțit fiecăruia” și așa „a chemat Dumnezeu”.  

2. Conformare. Însuși Pavel s-a conformat acestui principiu când spune „și așa rânduiesc 

eu în toate adunările.”  

3. Exemplificare (circumcis vs necircumcis). Pavel urmează să dea câteva exemple ale 

modului în care acest principiu se aplică. Dacă cineva a fost chemat când era circumcise sau 

necircumcis … să rămână așa cum era când a fost chemat pentru că nici una și nici alta nu 

contează ci „păzirea poruncilor lui Dumnezeu. 

4. Excepția (rob vs liber). Pavel aplică diferit acest principiu la situația robului deoarece 

aici intervin alte principia superioare care pur și simplu îl modelează pe cel anterior. 

Așadar principiul acesta nu este fix. 

a. Pavel spune robului „nu te neliniști de aceasta.” Porunca este clară și motivele pentru 

această „liniște” poruncită sunt prezentate puțin mai jos. 

b. Apoi sfătuiește „dacă poți devein liber, mai curând folosește-te de aceasta.” Pavel nu 

explică în ce fel trebuie să se folosească: (a) să se elibereze sau (b) să rămână rob pentru a 

rămâne acolo ca o lumină în Domnul.  

c. Argumentele lui Pavel sunt: (1) robul chemat în Domnul este un elierat al Domnului și 

(2) cel liber chemat este un rob al Domnului. În final spune Pavel toți suntem liberi și robi 

în același timp. Poate liberi față de un stăpân pământesc dar legați de Hristos, poate robi ai 

unui om dar eliberați de Hristos.  

d. Însă Pavel spune că nu trebuie „să vă faceți robi oamenilor. Ați fost cumpărați cu un 

preț” Cu alte cuvinte, dacă ești rob, stai liniștiti dar caută să scapi. Însă dacă nu ești robi nu 

te arunca într-o astfel de stare deoarece ești al lui Hristos. 



1.4. 1 CORINTENI 7.24-38 - FECIORIA 

Acest pasaj prezintă probleme adiacente celor discutate până acum însă o urmare a 

cursivității textului și observare a detaliilor poate aduce o lumină satisfăcătoare asupra 

textului pentru interpret. 

1. AUTORITATEA principiului – Pavel precizează așa cum a făcut deja de două ori în acest 

capitol (10, 12) că ceea ce urmează să spună nu este „poruncă de la Domnul” deși în final el 

se justifică spunând „gândesc că și eu am Duhul lui Dumnezeu.” Așadar faptul că această 

poruncă nu a fost direct transmisă de la Dumnezeu nu înseamnă că nu era de origine divină 

sau că nu era duhovnicească. 

2. CONTEXTUL principiului – este unic deoarece Pabel spune „din cauza necesității 

prezente” așadar principiul pe care urmează să-l prezinte își are validitate și rezonanță în 

acea situație sau în situații similare celor din acea vreme și acel context cultural – social – 

istoric – spiritual. 

3. PREZENTAREA principiului – Pavel reiterează ceea ce a spus deja de trei ori (17, 20, 

24) că trebuie să rămâi așa cum ai fost chemat însă el aplică acel principiu la căsătorie  

aplicându-l atât la cei căsătoriți cât și la cei necăsătoriți.  

4. APLICAREA principiului - Aplicarea este așadar dublă – pentru ambele situații: nici 

unul nu trebuie să-și schimbe starea civilă: căsătorit sau necăsătorit. Aici este un alt 

argument împotriva divorțului când Pavel spune: „ești legat de soție? Nu căuta dezlegare.”  

5. CĂLCAREA principiului – însă călcarea principiului, subliniază Pavel, nu este păcat nici 

în cazul bărbatului și nici în cazul femeii deoarece „dacă te vei căsători, nu păcătuiești. Și 

dacă fecioara se căsătorește, nu păcătuiește. 

6. MOTIVAREA principiului – Pavel însă dorește să-și argumenteze poziția și de aceea 

aduce câteva motive serioase în sprijinul principiului expus până în acest punct: 

a. Necazurile. Primul motiv este că „unii din aceștia vor avea necaz în carne”. Pavel nu 

spune că „toți vor avea necaz” ci doar „unii” dintre „aceștia” adică cei căsătoriți. Mai mult, 

necazurile, spune el, sunt „în carne” fiind un contrast cu „duhul”. Așadar aceste necazuri nu 

sunt duhovnicești ci trupești. El spune că „aș dori să vi le cruț.” 

b. Timpul scurtat. Al doilea motiv este că „timpul s-a scurtat” și toți cei care au soții, 

plâng, se bucură, cumpără, se folosesc de lume – trebuie să se comporte ca și cum nu le-ar 



avea „deplin”. Ei le au însă nu le au „deplin” datorită acestei situații. La ce se referă Pavel 

când spune „timp scurtat” este interpretat în mai multe moduri. 

c. Chipul lumii trece. Pavel prezintă al treilea motiv prin care arată că tot ceea ce facem și 

este „al lumii” pur și simplu „trece” și de aceea căsătoria își are limitele ei cu bucuriile, 

plânsul, cumpărarea, stăpâmnirea și folosirea de lume. 

d. Grijile. Al patrulea motiv adus de Pavel este dorința lui ca „să fiți fără grijă”. Căsătoria 

aduce griji și Pavel ar fi dorit ca cei ce sunt liberi să nu se încarce cu aceste griji 

căsătorindu-se. 

e. Gradul de eficiență și focalizarea. Aici apostolul face o comparație între soțul căsătorit 

și cel necăsătorit și soția căsătorita și cea necăsătorită. 

i. Căsătorit vs necăsătorit. (1) Necăsătoritul „se îngrijește de lucrurile Domnului, cum să 

placă Domnului” în timp ce (2) „cel căsătorit se îngrijește de lucrurile lumii cum să placă 

soției”. Pavel nu spune că cel căsătorit nu place Domnului și că nu se îngrijește de lucrurile 

Domnului și, în schimb, se îngrijește doar de lucrurile lumii și încearcă să placă soției. Pavel 

nu spune aici în contrast a place Domnului cu a place soției, a te îngriji de lucrurile 

Domnuilui și a te îngriji de lucrurile lumii. Poți place și Domnului și soției, te poți îngriji de 

lucrurile lumii și de ale Domnului. Însă nu o poți face cu același devotament, energie, timp, 

pasiune, libertate deoarece ești împărțit.  

Pavel nu trasează delimitări exclusiviste spunând doar Domnului, doar lumii, doar soției 

etc  ci vorbește despre legătură naturală. Adică e clar că dacă ești căsătorit trebuie să placi 

soției și să te îngrijești de lucrurile lumii. Aici „lucrurile lumii” nu au conotație negativă – 

păcătoasă pentru că altfel ar însemna că Pavel dă o justificare pentru trăirea lumească, în 

păcat – ceea ce este o aberație și o contradicție cu restul învățăturii din Sfânta Scriptură. În 

plus, focalizarea, odată căsătorit, trebuie să fie spre cei ai casei pe care Dumnezeu ți i-a 

dăruit în timp ce ceilalți necăsătoriți pot fi implicați direct în lucrarea misionară, de 

evanghelizare, de slujire în biserică etc. 

ii. Soție vs fecioară.  În același fel (1) „cea necăsătorită se îngrijește de cele ale Domnului 

ca să fie sfântă, și în trup și în duh” în contrast cu (2) „cea care s-a căsătorit (care) se 

îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă soțului.” Pavel, iarăși, nu spune că o soție care se 

îngrijește de lucrurile lumii (mâncare, curățenie, îngrijire personală, a copiilor și a soțului, 

muncă în folosul bunăstării familiei) nu se îngrijește de lucrurile Domnului ci că nu o poate 



face în aceeași măsură ca cea necăsătorită. Pavel nu spune nici că doi soți credincioși nu 

plac Domnului ci că au o preocupare în plus pe lângă a place Domnului – cea de a place și 

soțului. Pavel onorează aici exclusivitatea slujirii lui Dumnezeu fără alte interferențe 

umane. Aici nu e vorba despre o împărțire a inimii ci despre o slujire mai eficientă în timp, 

energie, cantitate, calitate etc.  

Pavel încheie spunând „în folosul vostru, pentru că este potrivit și ca să slujiți Domnului 

fără piedici” așadar apostolul are în vedere aici o viață de celibatar pentru slujire nu 

pentru carieră și alte planuri și perspective personale divorțate de această chemare 

măreață. Apostolul nu spune că cei necăsătoriți nu pot sluji Domnului ci spun că ei „piedici” 

în timp cei cel necăsătorit este „fără piedici”.  

O citire a textului prin lentile exlcusiviste duce la interpretări aberante. De asemenea o 

definire a termenilor „lucrurile lumii” și „a place” denaturează sensul cuvintelor lui Pavel 

care nu le dă o conotație negativă – păcătoasă – neduhovnicească ci face o paralelă între 

slujirea „fără piedici” și cea împiedicată de soț sau soție. 

7. CONTRA-PRINCIPIUL – Pavel recunoaște că poate fi cineva (deși sunt cei mai mulți) 

care „gândește că se poartă nepotrivit față de fecioria lui, dacă trece de floarea vârstei, și așa 

trebuie să fie, să facă ce vrea, nu păcătuiește: să se căsătorească”. Așadar poruncile pe care le 

lasă Pavel aici arată că el nu este împotriva căsătoriei și nici că o consideră păcătoasă. El 

spune că pentru a te căsători trebuie (a) să gândești la asta; (b) că ar fi bine să o faci în 

floarea vârstei; (c) și că „așa trebuie să fie”; (d) că poți „să faci ce vrei” adică să te căsătorești 

(nu să faci ce vrei în general); (e) că nu păcătuiești și (f) să te căsătorești.  

8. APLICAREA condiționată a principiului – pentru a fi celibatar în slujba Domnului Pavel 

nu spune că e destul să fii necăsătorit ci lasă câteva condiții prin care toți cei necalificați 

sunt scoși din arena celibatarilor: (a) trebuie să stea „tare în inima lui”; (b) să „nu aibă 

nevoie” și deodată ce spui că ai nevoie de partener e bine să uiți de partea asta cu 

celibatarii; (c) să „aibă stăpânire peste voința sa” – pentru că dacă nu ai stăpânire peste 

voința ta este clar că nu ești chemat la celibat!; (d) să fi „hotărât aceasta în inima lui” nu 

când ai fost frustat pentru că te-a părăsit prietena/prietenul ci în deplinătatea facultăților 

sufleteșt; (e) „să-și păstreze fecioria” – treci la practică și păstrează starea în care ești 

nepângărind-o în vreun fel. 

Pentru ambele cazuri este „bine” deși, spune Pavel, pentru celibatari este „mai bine”. 



1.5. 1 CORINTENI 7.39 - RECĂSĂTORIREA 

Principiul – Pavel spune că „o soție este legată atât timp cât trăiește soțul ei” așadar 

legată nu poate să-și părăsească soțul și cu atât mai puțin să se recăsătorească. Ea este 

legată și legată trebuie să rămână. 

Excepția – singurul caz, și este singurul, în care o femeie sau un bărbat se poate 

recăsători este dacă soțul ei a murit”. Abia atunci ea poate fi consideră, nu legată ci „liberă” 

și „poate să se căsătorească.” 

Propunerea – însă Pavel își susține argumentul celibatului până la capăt și spune că un 

astfel de caz, ar fi recomandat, „după părerea mea, este mai fericită dacă rămâne așa” și 

probabil că e - pentru cei chemați să fie văduvi. Pentru restul – tot Pavel propune căsătoria 

în 1 Timotei 5. 

 

 

 

 


