
                  
 

REPER CU PRIVIRE LA ŢINUTĂ ŞI COMPORTAMENT  
                  Îti scriu aceste lucruri…sa stii cum trebuie sa te porti în casa lui Dumnezeu,  
               care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul si temelia adevarului.  
                                                          ~1Timotei 3:14, 15 

 
Potrivit cu cerintele Bibliei privitoare la tinuta si comportament, fiecare  participant trebuie sa se îmbrace si sa se 
comporte într-o  maniera adecvata unui crestin.  
În 2 Corinteni 2:15, apostolul Pavel ne spune ca „…noi suntem,  înaintea lui Dumnezeu, o mireasma a lui Hristos 
printre cei ce sunt pe  calea mântuirii si printre cei ce sunt pe calea pierzarii,” prin urmare,  facem precizarea ca 
cerintele de mai jos vin sa întareasca dorinta organizatorilor în a fi un exemplu bun si o lumina pentru cei din jur nu  
numai prin cântare, ci si prin comportamentul si tinuta fiecaruia.  
Aducem slava si închinare Mântuitorului nostru Domnul Isus Hristos  nu numai prin felul în care cântam ci si prin 
modul în care ne  prezentam în Casa Domnului.  
Lucrarea pe care o facem are scopul sa îndrepte inimile si atentia celor prezenti asupra Domnului nostru si  
nu asupra noastra.  
Nu este permisa intrarea cu mâncare sau bauturi în sanctuar sau în toalete.  
Va rugam nu lasati bunurile personale la întâmplare, nesupravegheate. 
Este o placere pentru noi sa va oferim posibilitatea de a folosi aceasta sala în lucrarea de lauda si închinare 
înaintea Domnului; dar va rugam nu uitati scopul ei principal – locas de închinare.  
Prezenta în sala  - Rugam ca responsabilii fiecarei formatii corale sa se asigure ca pe toata durata programului, toti 
membrii corurilor si dirijorii lor sunt prezenti în sala.  
Atelierul muzical – Suceava este o slujire si o lucrare care se desfasoara în Casa Domnului si prin urmare trebuie 
sa aratam respect în primul rând fata de Dumnezeu care ne onoreaza cu prezenta Lui si apoi fata de toate 
formatiile corale prezente. Suntem chemati sa încurajam si sa sustinem pe cei ce sunt în desfasurarea  
programului, prin prezenta noastra în sala, alaturi de ei, prin implicare activa.  
Recomandam  fiecarui corist sa isi faca un ecuson  pe care sa isi scrie  prenumele, numele  si biserica de unde 
provine – vom comunica mai usor si vom cunoaste mai repede pe ceilalti. Recomandam sa purtati ecusonul la loc 
vizibil si de bun simt., pe toata perioada intalnirilor. 
Evitati discutiile care nu zidesc, intrebarile fara rost, expresiile si gesturile care deranjeaza.  
 
Tinuta surorilor  
Pentru surori, recomandam o tinuta care sa denote un simt al modestiei si puritatii. Luând în considerare aceste 
obiective, va rugam sa va orientati privirea si alegerile dumneavoastra pentru articole de îmbracaminte suficient de 
lejere pe corp si de asemenea suficient de mate pentru a evita transparenta. Recomandam ca alegerea fustelor 
sau a rochiilor sa fie facuta în asa maniera încât sa aiba în vedere acoperirea genunchilor în permanenta.  
Surorile – casatorite sau necasatorite – vor avea capul acoperit.  
Recomandam sa se evite folosirea machiajelor, bijuteriilor si a accesoriilor care ar deranja cugetul altora. 
Se va lucra mult in pozitia pe picioare – folositi papuci comozi pentru aceasta. 
Tinuta fra ţilor  
Fratii sunt rugati sa poarte pantaloni lungi atunci când se afla în Biserica. Recomandarea noastra este ca fratii sa 
fie caracterizati de bun gust în alegerea articolelor de îmbracaminte si prin urmare, va rugam evitati pantalonii de 
blugi si tricourile cu inscriptii.  
Pentru a pastra o nota cât mai eleganta si îngrijita a costumatiei  dumneavoastra, recomandam fratilor alegerea 
camasilor calcate si îi  încurajam ca acestea sa nu fie purtate peste pantaloni.  

 
Tinuta coristilor pentru serviciile de slujire comu na in biserica 
Având în vedere faptul ca în cadrul serviciului de duminica  toate corurile participante se vor uni , rugam sa se ia în 
considerare urmatoarea cerinta în ceea ce priveste îmbracamintea:  
Surorile:  
Bluze albe      /     Fuste negre (lungi)        /     Ciorapi negri sau maro       /  Pantofi/Sandale negre   /  Batic alb sau 
negru 
Fraţii:  
Costume negre   /   Camasi albe (va rugam camasile sa fie calcate)    /  Cravate de culoare închisa / 
Ciorapi si pantofi negri  
 
 
                                                                SA FIM CRESTINI!!! 
 
 
 


