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Prefaţă 

 
   Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni merită într-o măsură mare interesul tuturor celor 
care iubesc şi preţuiesc Cuvântul lui Dumnezeu. Ea dă un răspuns clar şi precis la multe 
întrebări care se pun astăzi cu privire la starea lăuntrică a Adunării creştine. Deoarece în toate 
timpurile şi în toate privinţele este nevoie de o înţelegere corectă a Cuvântului lui Dumnezeu, 
vrem să încercăm să-L cercetăm cu ochiul curat, cu mintea trează şi inimă credincioasă. 
Duhul Sfânt să ne călăuzească în harul Său! 
   În această epistolă sunt prezentate principii care astăzi sunt în multe feluri interpretate greşit 
şi sunt tăgăduite şi de aceea nu li se acordă nici o atenţie, sau foarte puţină atenţie, căci în 
multe privinţe ele stau în totală opoziţie cu ceea ce unei mari părţi din creştinătate i-a devenit 
plăcut şi de valoare prin tradiţie, căci nu se renunţă cu plăcere la ceea ce este aprobat de cei 
mulţi. Dar dacă ne punem sub autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu, atunci părerile omeneşti 
trebuie să dispară dinaintea adevărului. Fie ca noi toţi să devenim conştienţi de 
responsabilitatea noastră şi să practicăm gândurile lui Dumnezeu. În mod deosebit în timpul 
nostru de necredinţă, de superficialitate şi rătăcire, de egoism şi decădere, este necesar să 
recunoaştem Cuvântul lui Dumnezeu ca singurul ghid pentru umblarea noastră, dar şi pentru 
comportarea noastră faţă de Dumnezeu şi de lume, precum şi în serviciile divine creştine. 
Domnul nu ne-a lăsat în nici o privinţă în necunoștință, ci ne-a făcut cunoscut gândurile Sale 
cu privire la toate lucrurile. 
   Sperăm şi implorăm pe Domnul, ca şi acest studiu să slujească sub binecuvântarea Sa ca să 
cunoaştem mai bine gândurile Sale. 
 
 
Introducere 

 
   Epistola întâia către Corinteni tratează unele subiecte total diferite de cele din epistola către 
Romani. În loc să vorbească despre adevărurile creştinismului referitoare la mântuire şi de 
rezultatele binecuvântate ale lucrării lui Hristos, ea tratează aproape exclusiv stările Adunării, 
lipsurile şi metehnele ei. 
   Cu toate că la studiul acestei epistole pe de o parte inima se întristează profund şi se 
smereşte din cauza slăbiciunii triste a omului, care în toate privinţele a greşit, pe de altă parte 
ea se bucură şi se înviorează prin mărturia preţioasă despre credincioşia şi dragostea infailibilă 
a lui Dumnezeu, care nu neglijează şi nu uită pe ai Săi, chiar dacă ei se află în starea cea mai 
condamnabilă. Cu toată răbdarea şi blândeţea, Domnul învaţă pe credincioşi cu privire la 
lucruri a căror cunoaştere poate fi presupusă ca fiind prezentă în orice inimă trează şi 
spirituală; şi tocmai aceasta face ca această epistolă să fie deosebit de preţioasă. Dacă ea 
tratează în mod deosebit stările din adunarea din Corint, găsim totuşi în ea învăţături 
binecuvântate, valabile pentru toate timpurile şi în mod deosebit şi pentru timpul nostru, cu 
privire la ordinea din Adunarea lui Hristos şi cu privire la relaţiile diferite şi obligaţiile 
fiecărui mădular unul faţă de altul, la care vrem să luăm seama. 
   Care a fost deci motivul pentru scrierea acestei epistole? Pentru a răspunde la această 
întrebare este necesar să se cunoască mai îndeaproape starea adunării. 
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   După ce apostolul Pavel a călătorit prin Macedonia şi a vizitat Atena, el a ajuns şi la Corint 
– o cetate bogată şi înfloritoare din Ahaia (Faptele Apostolilor 18). Aici a vestit Cuvântul lui 
Dumnezeu timp de un an şi jumătate. Mulţi corinteni, care au auzit mărturia despre Hristos 
Cel răstignit, au crezut; căci Domnul avea «mult popor în cetatea aceasta». Bogăţia şi luxul 
mergeau pereche cu imoralitatea cea mai profundă, aşa că Corint a devenit proverbial în toată 
lumea. După ce a părăsit Corintul, Pavel s-a dus în Efes şi de acolo la Ierusalim, ca «să ţină 
sărbătoarea». De la Ierusalim şi-a îndreptat paşii spre Antiohia, a străbătut din nou Asia Mică 
şi a ajuns la Efes, unde a rămas încă o dată - doi ani. Intenţionând să călătorească prin 
Macedonia şi să viziteze adunarea din Corint - a avut intenţia ca din Efes să călătorească spre 
Macedonia trecând prin Corint şi să viziteze adunarea atât la ducere cât şi la întoarcere, ca ei 
să aibă, aşa cum el însuşi spune, «o a doua favoare» (2 Corinteni 1,15.16) – a auzit «prin ai 
Cloei» (Capitolul 1,11), parţial prin zvonurile care circulau (capitolul 5,1), parţial printr-o 
scrisoare, pe care corintenii i-au scris-o, ca să primească răspuns la unele întrebări (capitolul 
7,1 şi în continuare), că în mijlocul lor erau multe lucruri greşite. Duşmanul permanent al 
lucrării lui Dumnezeu nu a dormitat în lipsa apostolului şi a produs multă pagubă în adunarea 
privilegiată de multiple daruri ale harului, care ameninţa să distrugă lucrarea frumoasă. 
   Mai întâi duhul înţelepciunii lumii, care în Corint era pe o treaptă aşa de înaltă, a început să-
şi facă simţită influenţa nimicitoare, să dea naştere la certuri, la partide, şi astfel să răpească 
Adunării adevăratul ei caracter, unitatea ei în Hristos, şi să amestece adevărul dumnezeiesc, 
simplu, cu filozofia păgână. Se făceau deja eforturi să se producă anumite separări, unul 
lăudând una altul pe cealaltă, fiecare dintre ei recunoscând şi onorând ca şi cap al partidei lor 
ori pe Pavel, ori pe Apolo, ori pe Chifa, sau chiar pe Domnul (capitolul 1,12). Nenumăratele 
partide, în care este fărâmiţată acum Biserica lui Dumnezeu pe pământ, ne oferă dovada tristă, 
cum chiar între credincioşi este omagiată înţelepciunea omenească, şi în felul acesta cât de 
mult i-a reuşit duşmanului să-şi extindă lucrarea sa nimicitoare, pe care a început-o în 
adunarea din Corint. Şi, vai!, aceste principii ale înţelepciunii lumii sunt aşa de adânc 
înrădăcinate, că rezultatele ei triste nu numai că sunt puţin cunoscute şi regretate în Biserica 
lui Dumnezeu pe pământ, ci chiar şi credincioşii nu rareori aprobă această lucrare fără 
valoare, dar care fură ochii, nimicitoare, a duşmanului, prin aceea că ei consideră, că în 
grupările diferite văd un avantaj al cunoaşterii universale a adevărului. Însă apostolul nu 
gândea aşa. Cu cea mai mare severitate şi cu fermitate extremă păşeşte îndeosebi în primul 
capitol al acestei epistole împotriva acestui rău îngrozitor, care ameninţa să distrugă adunarea, 
şi caută să-l nimicească în germenii lui; şi când în capitolul 11,19 spune «trebuie să fie şi 
partide între voi», atunci cu siguranţă spune aceasta nu ca să aprobe aceste partide, ci aşa cum 
el însuşi adaugă, «ca să se arate între voi cei aprobaţi» - şi anume, aceia care nu s-au lăsat 
călăuziţi de duhul filozofiei păgâne, ci de Duhul lui Dumnezeu şi s-au ţinut departe de orice 
duh de partidă. 
   Un alt pericol ameninţa adunarea din Corint prin strecurarea pe furiş a depravării. Existenţa 
luxuriantă, imorală din cetatea bogată Corint a început să-şi exercite influenţa nimicitoare şi 
asupra adunării de acolo şi să întineze pe mulţi. Cunoscut era păcatul curviei, împotriva căruia 
apostolul a trebuit să se împotrivească cu fermitate. El arată tot caracterul condamnabil al 
curviei înaintea lui Dumnezeu şi efectul nimicitor pentru sfinţii lui Dumnezeu, a căror poziţie 
ca templu al lui Dumnezeu şi mădulare ale lui Hristos (capitolul 6,15-19) este total dezonorată 
şi tăgăduită prin acest păcat. 
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   Cel de-al treilea pericol, care ameninţa adunarea din Corint, era influenţa învăţătorilor falşi, 
şi anume aceia care erau dintre iudei. Aceştia căutau să submineze şi să suspecteze nu numai 
chemarea lui Pavel şi autoritatea lui ca apostol, ci şi motivele curate în exercitarea funcţiei lui, 
şi prin aceasta să nimicească activitatea lui binecuvântată. Aceasta din urmă era urmarea 
inevitabilă a primei. Dacă corintenii puneau la îndoială persoana şi intenţiile sincere ale 
apostolului, tot aşa era şi cu cuvântul şi lucrarea sa. Aceasta era decisiv. Din acest motiv 
apostolul era deseori constrâns, atât în această scrisoare cât şi în a doua scrisoare a sa, să 
vorbească despre sine însuşi, despre funcţia lui de apostol şi despre comportarea lui în 
mijlocul corintenilor. Aceştia nu aveau încă privilegiul preţios al credincioşilor din timpurile 
de mai târziu şi până acum, ca să posede scrierile Noului Testament ca autoritate şi piatră de 
încercare infailibilă a adevărului, şi cu cât Dumnezeu revela tot mai mult prin Pavel 
binecuvântările Adunării, care în Vechiul Testament erau foarte vag arătate sau erau chiar 
complet necunoscute (capitolul 15,51.52; Efeseni 3,2-6), cu atât mai mult învăţătorii greşiţi 
iudei aveau un câmp mai larg de a influenţa sufletele slabe. 
   Filozofia păgână, depravarea în mod deosebit prin păcatul curviei, şi învăţătura falsă erau 
deci cele trei puncte principale prin care duşmanul făcea eforturi să practice influenţa lui 
nimicitoare asupra adunării din Corint şi să distrugă acţiunea binecuvântată a adevărului. 
Chiar dacă acolo erau şi alte stări rele, acestea erau în legătură mai mult sau mai puţin cu cele 
prezentate mai înainte şi erau de cele mai multe ori urmarea acestora. 
   Aceasta era deci, în puţine cuvinte, starea adunării din Corint, aşa cum o vom vedea după 
aceea din epistole.  – Pavel era în Efes, unde Domnul îi deschisese o uşă largă şi cu folos 
(capitolul 16,9). Dar când a auzit de tot acest rău, a renunţat la ceea ce îşi propusese, ca să 
viziteze  deja acum Corintul. Căci în felul în care stăteau lucrurile ar fi fost constrâns să se 
folosească de autoritatea sa apostolică (2 Corinteni 10,2-6) şi să apară cu nuiaua între copiii 
lui (1 Corinteni 4,21); şi marea lui dragoste de părinte nu se putea uni cu aceasta (2 Corinteni 
1,23). El le scrie o scrisoare şi gândeşte să-i viziteze abia la întoarcerea lui din Macedonia (1 
Corinteni 16,5), şi până în momentul acela aştepta un succes binecuvântat al scrisorii sale, ca 
apoi să poată fi cu bucurie în mijlocul lor. Ce tandreţe cruţătoare ne arată această comportare 
a apostolului! Şi totodată Duhul Sfânt a folosit această stare tristă din Corint ca să adauge o 
perlă deosebit de preţioasă la şiragul minunat de frumos al revelaţiilor lui Dumnezeu. 
   În ceea ce priveşte fiecare secţiune a acestei scrisori, acestea nu sunt greu de recunoscut, 
deoarece trecerea de la un subiect la altul se face de cele mai multe ori foarte clar. Înainte ca 
apostolul să înceapă cu îndemnurile în detaliu, înainte să rostească un cuvânt de mustrare, el 
aminteşte mai întâi bogăţia de nemăsurat a harului, cu care Dumnezeu a binecuvântat deja pe 
corinteni şi îi va binecuvânta în continuare. Această menţionare şi recunoaştere a harului 
primit din capitolul 1,1-9 constituie totodată introducerea acestei epistole. 
   După aceea în primele capitole el vorbeşte îndeosebi despre caracterul slujbei lui, şi vorbind 
despre sciziuni şi înţelepciunea lumii acesteia arată contrastul total al acestora faţă de revelaţia 
şi înţelepciunea lui Dumnezeu (capitolele 1-4). 
   În capitolul 5 vorbeşte despre stricăciunea morală şi comportarea faţă de acei creştini care 
trăiau în păcate evidente. 
   În capitolul 6 mustră judecăţile dintre credincioşi din cauza lucrurilor pământeşti şi arată 
caracterul condamnabil al curviei 
   Capitolul 7 tratează problema căsătoriei, vorbeşte mai întâi de obligaţiile celor căsătoriţi şi 
apoi atenţionează în principal să se rămână în starea în care a fost chemat. 
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   Capitolul 8 vorbeşte despre mâncarea jertfelor închinate idolilor şi stabileşte principiul 
general de a nu răni conştiinţa slabă. 
   În capitolul 9 apostolul vorbeşte despre funcţia lui şi că la corinteni el nu s-a folosit de 
drepturile lui în această funcţie, şi ce l-a determinat să facă aceasta. 
   Capitolul 10 arată că se poate fi în legătură cu Biserica sau Adunarea, cu botezul şi cu masa 
Domnului şi totuşi să mergi în pierzare. După aceea vorbeşte în acelaşi capitol despre 
pericolul corintenilor de a fi înşelaţi prin slujbele idoleşti sau prin sărbătorile închinate 
idolilor, şi pentru o mai bună înţelegere a acestor lucruri aminteşte Masa Domnului. 
   În capitolul 11 avem comportarea în întrunirile la serviciile divine, atât personal (versetele 1 
şi 16), cât şi general. 
   Capitolul 12 vorbeşte despre adevăratul caracter al practicării darurilor spirituale. 
   În capitolul 13 apostolul arată că dragostea întrece cu mult toate celelalte daruri. 
   În capitolul 14 continuă cu aceasta şi totodată vorbeşte despre folosirea corectă a darurilor. 
   În capitolul 15 dovedeşte detaliat învăţătura despre înviere, care era tăgăduită de unii, şi 
urmările deosebit de importante care rezultă din aceasta şi la sfârşitul capitolului vorbeşte 
despre transformarea celor rămaşi în viaţă la venirea Domnului şi triumful acelora care prin 
înviere sau prin transformarea trupurilor pieritoare vor fi eliberaţi pentru totdeauna de 
ultimele consecinţe ale păcatului, aceasta înseamnă de moarte. 
   În capitolul 16 apostolul îndeamnă să se facă o colectă pentru săracii din Iudea, îndeamnă pe 
corinteni să fie supuşi acelora care fără o chemare din partea oamenilor ci numai prin puterea 
Duhului Sfânt s-au pus în slujba sfinţilor şi au fost găsiţi credincioşi în această slujbă – un 
adevăr important pentru toate timpurile  -, şi apoi încheie scrisoarea cu unele saluturi. 
 
 
Capitolul 1 

 
   «Pavel, chemat apostol al lui Isus Hristos» (versetul 1). Ca şi în scrisoarea către Romani, 
Pavel se prezintă aici adunării din Corint ca apostol chemat (sau: convocat) al lui Isus Hristos, 
ceea ce a dat funcţiei lui de apostol adevărata autoritate. Dumnezeu Însuşi i-a încredinţat 
această funcţie şi i-a dat această autoritate. El se putea referi la aceasta, în opoziţie cu mulţii 
învăţători falşi, care s-au strecurat în Corint şi care nu aveau această chemare dumnezeiască. 
   Sosten, fratele, care este de asemenea amintit la începutul acestei scrisori, este probabil 
acelaşi pe care îl găsim în Faptele Apostolilor 18,17. Numele lui trebuia să acorde cuvintelor 
apostolului cu atât mai multă greutate cu cât el cunoştea bine cum stăteau lucrurile cu 
Adunarea şi cu tot ce a avut loc acolo. Salutul care urmează după aceea (versetul 2) ne arată 
relaţia intimă a adunării cu Dumnezeu, poziţia ei binecuvântată înaintea Lui în Hristos, 
precum şi caracterul ceresc al chemării ei. Scrisoarea este adresată tuturor celor care cheamă 
cu adevărat Numele lui Isus Hristos, deoarece harul nespus de mare al lui Dumnezeu i-a adus 
pe toţi în aceeaşi relaţie de apropiere şi intimă cu Dumnezeu, şi pentru că în atenţionările 
deosebite cu privire la stările din adunarea din Corint sunt cuprinse principii generale care nu 
au valabilitate mai redusă pentru creştinii tuturor timpurilor şi din toate locurile. Totodată 
salutul ne arată clar cu ce are de fapt a face scrisoarea: despărţirea de lume şi de principiile ei, 
curăţirea de păcat, în mod deosebit de curvie, şi respingerea oricărei preamăriri a omului. Ca 
«Adunarea a lui Dumnezeu» şi ca «sfinţiţi în Hristos Isus» noi suntem puşi deoparte faţă de 
lume şi păcat şi avem poziţia noastră înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Titlul «sfinţi chemaţi» 
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arată caracterul adevărat al umblării noastre practice aici jos şi în final «Numele Domnului 
nostru Isus Hristos» este singurul subiect al veneraţiei. 
   Oricât ar fi fost de triste şi de condamnabile stările din adunarea din Corint, acestea nu lezau 
câtuşi de puţin poziţia binecuvântată a ei înaintea lui Dumnezeu, deoarece aceasta se bazează 
exclusiv pe lucrarea înfăptuită de Hristos şi nu era dependentă de nimic altceva. Însă noi 
suntem capabili să privim în felul acesta pe creştinii care trăiesc neglijenţi numai atunci când 
noi înşine trăim aproape de Domnul. Aşa era în cazul lui Pavel; de aceea el, deplin conştient 
de răul care pătrunsese în Corint, care a umplut inima lui cu adâncă durere, putea să laude 
harul lui Dumnezeu şi putea să vorbească cu linişte şi îndrăzneală deplină despre relaţia lor 
intimă cu Dumnezeu şi despre bogăţia acestui har, care în Hristos Isus s-a revărsat aşa de mult 
(versetele 4.5). Nimic nu era în stare să-l împiedice în privinţa aceasta. Oricât de mult i-ar fi 
reuşit duşmanului să ducă în rătăcire pe sfinţii din Corint, să-i slăbească şi să-i întineze – aici 
era ceva pe care el nu putea să-l slăbească şi nici să-l întineze; harul lui Dumnezeu în Hristos 
Isus faţă de ei era inatacabil. El era totodată izvorul limpede, care nu seacă niciodată, care 
păstra curajul şi încrederea apostolului chiar şi în starea tristă a adunării din Corint şi umplea 
permanent inima lui cu mulţumire faţă de Dumnezeu din pricina lor (versetul 4). Tot aşa harul 
îi oferea ocazia binevenită  să lase să se reverse dragostea lui, pe care el o avea pentru 
corinteni, aşa cum el însuşi spune, şi care în niciuna din celelalte scrisori ale lui nu iese aşa de 
clar în evidenţă – să le spună tot ce avea de spus pentru ei; şi nimic nu era mai potrivit să-i 
pregătească un drum spre inima corintenilor, ca această dragoste, şi în felul acesta cuvintele 
lui au căzut pe un teren pregătit. 
   Probabil aici cineva ar putea obiecta: această conştienţă a harului neschimbabil nu va da 
ocazia unei indiferenţe şi mai mari? Nicidecum, căci dacă ceva este capabil să facă toată 
greutatea sfinţeniei lui Dumnezeu să lucreze la conştiinţa noastră, să dea naştere la ruşine faţă 
de păcat şi despărţire de el şi să facă inimile noastre primitoare de îndemnuri, atunci aceasta 
este harul neîngrădit al lui Dumnezeu în Hristos Isus. Cum ar putea cineva, care stă în 
legătură aşa de intimă cu Dumnezeu şi este aşa de binecuvântat, să mai trăiască mult timp în 
păcat! De aceea, în loc să prezinte păcatele lor într-o lumină favorabilă, apostolul îi aşează pe 
corinteni în prezenţa directă a lui Dumnezeu, pentru ca ei să se preocupe cu păcatele lor şi să 
se judece în lumina lui Dumnezeu. Pavel nu s-a lăsat copleşit de tristeţea provocată de 
păcatele creştinilor, ci a privit la credincioşia veşnică a lui Dumnezeu, care nu numai cheamă 
pe credincioşi, ci şi îi va păzi până la sfârşit, ca în ziua lui Hristos să fie fără vină. 
   Hristos este prezentat aici, ca şi în alte locuri, ca singurul subiect al credinţei, ca singurul 
punct central al tuturor binecuvântărilor. Corintenii au primit totul în El; «în El» ei erau 
«îmbogăţiţi în orice cuvânt (învăţătură) şi în orice cunoştinţă» (versetul 5). În obţinerea 
acestor daruri ale harului exterioare, «cuvânt al învăţăturii şi cunoaşterii», mărturia despre 
Hristos a fost confirmată între ei prin puterea Duhului Sfânt (versetul 6). Ei nu duceau lipsă de 
nici un dar, nu le lipsea nimic; ei aşteptau «descoperirea Domnului nostru Isus Hristos» 
(versetul 7). Această aşteptare era acum privilegiul lor binecuvântat. Este clar, că apostolul nu 
vorbeşte aici de răpirea Adunării, deoarece această taină el o revelează abia în capitolul 15, ci 
de venirea lui Hristos în general, pentru glorificarea alor Săi şi pentru judecarea lumii. 
   După ce apostolul în cuvinte puţine, dar pline de dragoste, le-a prezentat corintenilor harul 
bogat de care au avut parte, el vorbeşte tot aşa de simplu şi precis despre credincioşia lui 
Dumnezeu faţă de ei. Această credincioşie era baza încrederii lui, atunci când s-a gândit la 
răbdarea lor până la sfârşit; căci el spune «care vă va întări până la sfârşit, ca să fiţi de 
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neînvinuit în ziua Domnului nostru Isus Hristos1. Credincios este Dumnezeu, prin care aţi fost 
chemaţi în comuniunea Fiului Său Isus Hristos, Domnul nostru» (versetele 8.9) 
   Deci credincioşia lui Dumnezeu era cea care întărea pe sfinţii din Corint, pentru ca în 
această zi măreaţă şi solemnă ei să stea înaintea Lui fără vină. El Însuşi «i-a chemat în 
comuniunea Fiului Său Isus Hristos», şi tot El era Cel care a înfăptuit pe deplin această 
chemare. De această comuniune se leagă toate binecuvântările noastre. Dumnezeu rămâne 
permanent pentru noi ceea ce El este şi pentru Hristos. Deci harul şi credincioşia lui 
Dumnezeu erau fundamentul pe care apostolul îşi întemeia învăţăturile şi îndemnurile 
adresate corintenilor, când el se pregătea să le întărească din nou picioarele slăbănogite şi 
mâinile lor obosite. 
   În versetul 10 apostolul începe cu îndemnurile sale, sau mai degrabă cu rugămintea sa, şi 
pune ca motiv înaintea sufletelor lor Numele Aceluia în care ei, aşa cum am văzut mai înainte, 
au primit toate binecuvântările; el roagă «pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos». Şi 
ceea ce în primul rând preocupa inima lui era pericolul mare, care ameninţa unitatea Adunării. 
Între ei erau dezbinări, care până în momentul acela nu dăduseră încă loc la sciziuni 
exterioare, dar curând puteau conduce la aceasta: căci certurile sunt începutul sciziunilor. Căci 
conflictului lăuntric îi urmează curând cel exterior, aşa după cum numai unitatea lăuntrică 
păstrează unitatea exterioară. De aceea apostolul roagă pe corinteni aşa de insistent, ca 
totdeauna să aibă «acelaşi gând». Cât de opus este acest îndemn serios al apostolului faţă de 
concepţia acelora care gândesc că despărţirile sunt de dorit. Vai, cât de mult dovedesc prin 
aceasta că ei nu cunosc caracterul adevărat al Adunării, unitatea ei ca trup al lui Hristos, şi de 
aceea nu suferă deloc din cauza rupturii îngrozitoare, la baza căreia au pus acele concepţii şi 
păreri diferite. Tocmai neluarea în seamă a acestui îndemn serios al apostolului a dat naştere 
la confuzii aşa de mari şi rupturi cu rezultate imprevizibile în creştinătate, şi toate eforturile 
oamenilor de a vindeca această ruptură şi a camufla toate aceste sciziuni cu o aparenţă 
exterioară de unitate sunt total zadarnice – căci ele nu alcătuiesc o unitate – şi în cel mai bun 
caz servesc la autoînşelare. Ruptura lăuntrică rămâne şi sciziunile se înmulţesc, dacă noi cu 
inima smerită şi lucidă nu ne întoarcem la înţelepciunea lui Dumnezeu şi nu ne smerim sub 
Cuvântul Său. Înţelepciunea dumnezeiască uneşte, iar înţelepciunea omenească dezbină şi 
transformă adevărul simplu şi binecuvântat într-o caricatură tristă a partidelor lipsite de 
putere. Începutul acestora îl vedem în adunarea din Corint. «Vorbesc dar despre aceasta, că 
fiecare dintre voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!” „Şi eu, al lui Apolo!” „Şi eu, al lui Chifa!” 
„Şi eu, al lui Hristos!”» (versetul 12). Ei au făcut pe slujitorii cei mai de seamă ai lui Hristos, 
da, pe El Însuşi, ca şi căpetenii ai diferitelor partide. Aceia dintre ei, care şi-au atribuit 
Numele lui Hristos – în opoziţie cu cel al lui Pavel, Apolo, Chifa, etc. – nu erau mai puţin 
însufleţiţi de duhul de partidă decât ceilalţi, deoarece ei de asemenea folosesc acest Nume 
pentru a ridica un zid de despărţire între fraţi. Însă în felul acesta «Hristos a fost împărţit», 
unitatea vizibilă a trupului Său a fost distrusă, lucrarea Lui nu a fost recunoscută şi a fost 
tăgăduită cu privire la adevăruri importante. În felul acesta El a încetat să fie singurul Izvor al 
binecuvântărilor şi singurul subiect al veneraţiei tuturor. Deci rupturile din adunarea din 
Corint a avut urmările cele mai triste, şi de aceea apostolul păşeşte cu o aşa mare râvnă 
împotriva lor. 

                                                           
1 Responsabilitatea creştinului stă în legătură cu ziua lui Hristos, dar privilegiile lui cu venirea Sa (compară 
versetele 7 şi 8). 
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   «Este Hristos împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau pentru numele lui Pavel aţi 
fost botezaţi?» (versetul 13), sunt întrebările serioase ale apostolului. Răspunsul nu putea fi 
altul decât negativ. «Mulţumesc lui Dumnezeu», spune el mai departe, «că n-am botezat pe 
niciunul dintre voi, afară de Crisp şi de Gaiu, pentru ca nimeni să nu spună că am botezat 
pentru numele meu. … Pentru că Hristos nu m-a trimis să botez, ci să vestesc Evanghelia» 
(versetele 14-17). Desigur apostolul nu a botezat, deoarece el nu a primit de la Dumnezeu nici 
o însărcinare specială în privinţa aceasta – în fond adevărul despre botez era inclus în 
Evanghelie, care cuprindea tot adevărul nou-testamental, şi apostolul vestea Evanghelia cu 
râvnă devotată. Pavel putea prin urmare să spună: nu v-am dat nici un punct de reper, ca să vă 
numiţi după numele meu; dar dacă totuşi o faceţi, nu este vina mea. Chemarea lui Pavel în 
funcţia de apostol nu o găsim în Matei 28,19, ci în Faptele Apostolilor 26,17.18 şi 13.2.3. 
Desigur apostolul nu a scris aceste cuvinte despre botez ca şi cum el ar fi avut ceva împotriva 
botezului; cuvintele lui confirmă suficient, că el a botezat pe unii. Ce învăţătură preţioasă 
despre botez ne dă Pavel de exemplu în epistola către Romani capitolul 6. Cititorul cu 
judecată va recunoaşte aceasta imediat. 
   În versetele următoare ale acestui capitol ne este prezentat caracterul adevărat al 
înţelepciunii omeneşti, care a început să-şi exercite influenţa ei nimicitoare în adunarea din 
Corint, dezaprobarea ei de către Dumnezeu, nebunia ei, lipsa ei de valoare şi opoziţia ei totală 
faţă de înţelepciunea lui Dumnezeu. Pavel era trimis să vestească Evanghelia; dar «ca să nu 
fie făcută zadarnică crucea lui Hristos» (versetul 17). Căci crucea lui Hristos ca atare 
revelează puterea lui Dumnezeu; contribuţia omului o nimiceşte în acţiunea ei asupra inimii 
omului. Corintenii trăiau în mijlocul ştiinţei mari a concepţiei greacă despre lume şi de aceea 
puneau bază mare pe înţelepciunea omenească. De aceea cuvintele apostolului au o 
importanţă mare: «Deoarece cuvântul crucii este nebunie pentru cei care pier; dar pentru noi, 
care suntem mântuiţi, este puterea lui Dumnezeu. Pentru că este scris: „Voi nimici 
înţelepciunea înţelepţilor şi voi înlătura priceperea celor pricepuţi» (versetele 18.19). 
Zadarnice erau toate eforturile oamenilor, ca prin înţelepciunea lor să obţină fericirea. 
Înţelepţii, cărturarii şi „filozofii” (certăreţii, polemiştii) veacului acesta au apărut în mulţime 
şi apoi au dispărut (versetul 20); un sistem filozofic lua locul altuia; dar toată înţelepciunea 
celor înţelepţi şi toată mintea celor pricepuţi a descoperit numai vanitate şi nebunie. Inima 
omului a rămas nemulţumită şi adevărata fericire ascunsă, deoarece lumea prin înţelepciunea 
ei n-a cunoscut pe Dumnezeu (versetul 21); şi tocmai aceasta arată clar, că Dumnezeu a făcut 
înţelepciunea lumii acesteia o nebunie. Şi când această nebunie s-a arătat pe deplin, 
«Dumnezeu a avut plăcerea să mântuiască pe cei care cred, prin nebunia predicării. Iudeii, 
într-adevăr, cer semne şi grecii caută înţelepciune» (versetele 21.22). Ce este în ochii omului 
mai nebunesc şi mai lipsit de importanţă decât un Hristos răstignit, un Om pe treapta cea mai 
inferioară, pe care El poate ajunge, la cruce, şi să vezi în mijlocul tâlharilor pe Acela care a 
fost hotărât şi dat de Dumnezeu ca tocmai în sărăcia şi starea Lui umilă să fie spre mântuirea 
oamenilor? Ah, cât de incapabilă este înţelepciunea omului să vadă în aceasta înţelepciunea şi 
puterea lui Dumnezeu, şi ce umilitor este pentru el, ca tocmai în această nebunie să găsească 
drumul spre mântuire! Este sigur, că Dumnezeu nu se putea revela într-o înfăţişare mai umilă. 
De aceea şi predica despre Hristos răstignit este «pentru iudei, poticnire, şi pentru naţiuni, 
nebunie» (versetul 23). Atât propria dreptate a acelora, cât şi înţelepciunea acestora nu găsesc 
nici o hrană în Hristos, Cel răstignit; atât unul cât şi celălalt ajung deopotrivă la sfârşitul lor. 
De aceea Hristos în această statură era pentru aceia o pricină de poticnire şi pentru aceştia o 
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nebunie; «dar pentru cei chemaţi, şi iudei şi greci, Hristos este puterea lui Dumnezeu şi 
înţelepciunea lui Dumnezeu» (versetul 24). Cei chemaţi dintre iudei au găsit în Hristos 
răstignit «puterea lui Dumnezeu», au găsit ceea cei ei din cauza naturii lor stricate au căutat 
zadarnic în Lege, şi cei dintre greci au găsit «înţelepciunea lui Dumnezeu», ceea ce prin toată 
ştiinţa lor filozofică niciodată nu au cunoscut; «Pentru că nebunia lui Dumnezeu este mai 
înţeleaptă decât oamenii şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii» 
(versetul 25). Nebunia şi slăbiciunea lui Dumnezeu, Hristos răstignit, se revarsă mult mai 
mult decât toată puterea omenească şi înţelepciunea omenească. Acesta este un adevăr sever, 
dar şi un adevăr preţios şi fericit. 
   Tot aşa dovedeşte şi chemarea creştinilor, că Dumnezeu nu a ales ce este puternic, ce are 
prestigiu, ce este înalt, ci ce este slab, ce este nebun, ce este neînsemnat, ce nu are valoare, ca 
să facă de ruşine pe cei înţelepţi, pe cei puternici, pe cei mari ai lumii acesteia, «ca nici o 
făptură să nu se laude înaintea lui Dumnezeu» (versetele 26-29). Cei chemaţi însă nu sunt 
numai o dovadă că Dumnezeu a ales lucrurile nebune, nepreţioase şi slabe, înaintea celor 
înţelepţi şi puternici ai lumii, ci mult mai mult decât aceasta; căci apostolul adaugă: «Iar din 
El, voi sunteţi în Hristos Isus» (versetul 30). Noi suntem din Dumnezeu şi avem parte de 
natura Sa dumnezeiască; noi posedăm viaţa Sa, fiinţa Sa; poziţia noastră de creştini o avem 
din Dumnezeu. «Hristos Isus a devenit pentru noi înţelepciune de la Dumnezeu, şi dreptate şi 
sfinţenie şi răscumpărare» (versetul 30) – toate în totală opoziţie cu pretenţiile nejustificate 
ale duhului omenesc şi cu dreptatea falsă a iudeilor aflaţi sub Lege şi cu măsura sfinţeniei 
prezentate prin Lege, şi tot aşa cu slăbiciunea omenească, pe care Dumnezeu o va îndepărta, 
chiar şi ultima urmă a ei va fi înlăturată, când în cele din urmă El va revela toată puterea în 
Hristos, în ziua în care El va face salvarea deplină alor Săi. Atunci va dispare tot ce este de la 
om. Omul a pierdut totul, şi numai Dumnezeu poate să-i redea totul înapoi. Crucea lui Hristos 
revelează atât pierzarea deplină a omului, cât şi darul lui Dumnezeu spre mântuirea sa şi 
fericirea sa veşnică. Vedem aici omul dezbrăcat total şi îmbrăcat de Dumnezeu, sărăcit total şi 
îmbogăţit de Dumnezeu. Hristos poseda înţelepciunea lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, 
sfinţenia lui Dumnezeu şi a adus o mântuire deplină, şi El a devenit toate acestea pentru noi. 
De aceea numai Domnul şi tot ce am primit în El şi prin El poate fi subiectul laudei noastre. 
Şi în această laudă niciodată nu vom fi de ruşine, căci Domnul rămâne veşnic. Chiar şi la 
eşuarea întregii înţelepciuni omeneşti şi la cufundarea tuturor puterilor omeneşti, sufletul  
găseşte aici un fundament de nezdruncinat, ca fără teamă să poată construi toate speranţele 
lui. Dumnezeu Însuşi a pus acest fundament. El Însuşi ne-a dat pe Hristos. Ce siguranţă 
desăvârşită pentru inimă! De aceea «cine se laudă să se laude în Domnul» (versetul 31). 
 
 
Capitolul 2 

 
   Era deci în acest duh și în puterea înțelepciunii dumnezeieşti şi nu a celei omeneşti, în care 
apostolul a venit la început la corinteni. El nu a venit poliloghia erudiţiei greacă, nu, el nu a 
venit «cu superioritatea cuvântului sau a înţelepciunii» (versetul 1), nu cu argumente 
raţionale, asemenea filozofilor păgâni, şi nu voia să ştie nimic altceva «decât pe Isus Hristos 
şi pe El răstignit» (versetul 2), subiectul batjocurii şi dispreţului oamenilor. Nu este inutil să 
remarcăm, că apostolul prin aceste cuvinte nu gândeşte să scoată în evidenţă crucea lui 
Hristos, aşa cum deseori se consideră, ca subiect atotcuprinzător al mărturiei lui, ci vrea să 
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spună simplu, că el pune pe Hristos Însuşi înaintea sufletului lor, şi anume în aşa fel, că prin 
aceasta toată înţelepciunea şi puterea oamenilor sunt făcute de ruşine: «Hristos, Cel răstignit, 
pentru iudei poticnire şi pentru naţiuni nebunie». Crucea lui Hristos ne arată judecata lui 
Dumnezeu din cauza păcatelor şi fărădelegilor noastre; ea ne descopere dreptatea Sa şi 
totodată – preamărit să-I fie Numele! – harul şi dragostea desăvârşite al lui Dumnezeu faţă de 
noi; însă cu toate acestea sufletul rămâne nesigur şi plin de frică, dacă el este condus numai 
până la cruce şi nu mai departe. Învierea lui Hristos ne arată triumful desăvârşit asupra 
păcatului, asupra morţii şi asupra lui satan, şi asigură credinciosului justificarea lui deplină şi 
primirea lui la Dumnezeu şi îi descoperă totodată motiv veritabil al speranţei lui. Deci nu 
poate fi decât numai necunoştinţă sau smerenie falsă, să vrei să priveşti pe Hristos exclusiv pe 
cruce, sub povara păcatelor noastre şi în judecata lui Dumnezeu şi nu totodată ca pe Acela 
care a fost înviat din pricină că noi am fost justificaţi; şi urmarea unei astfel de cunoaşteri cu 
lipsuri şi primirea întregii lucrări a lui Hristos va fi nu numai, aşa cum s-a spus, nesiguranţă şi 
teamă permanentă, ci va lipsi şi adevărata mulţumire a inimii şi umblarea demnă spre 
glorificarea lui Dumnezeu. 
   Nu numai subiectul mărturiei, ci şi purtătorul ei însuşi, Pavel însuşi, a purtat amprenta 
smereniei şi slăbiciunii. El simţea că în marele Corint imoral, vechiul duşman rău avea 
autoritate, şi aceasta nu a rămas fără influenţă asupra inimii lui, căci el spune: «Şi eu am fost 
la voi în slăbiciune şi în teamă şi în mare tremur» (versetul 3), în slăbiciune, pentru că el nu 
putea nimic prin sine însuşi, în teamă şi mare tremur, deoarece tocmai acolo avea de luptat cu 
aşa de multe greutăţi şi pericole. Pavel era şi el un om ca şi noi şi simţea ca şi noi. 
   Şi nu a fost nici elocvenţa captivantă şi nici arta de a convinge carnală, care linguşeşte 
mândria omenească, prin care el voia să capete intrare pentru mărturia lui şi să înflăcăreze şi 
să câştige inimile corintenilor avizi de plăceri şi căutători de înţelepciune. Dimpotrivă, nu 
numai subiectul şi purtătorul mărturiei purtau semnele caracteristice ale slăbiciunii în sine 
însuşi, ci şi felul propovăduirii avea loc în modestie şi dispreţ. Însă Duhul lui Dumnezeu 
adeverea cuvintele prin prezenţa Sa, prin manifestarea a tot felul de minuni şi puteri şi daruri 
(versetul 4); şi în felul acesta credinţa corintenilor nu se baza pe înţelepciunea omenească 
deşartă, chiar dacă erau cuvinte frumoase, ci pe puterea lui Dumnezeu (versetul 5). Era o bază 
sigură şi stabilă, un fundament de nezguduit. 
   În restul acestui capitol apostolul explică mai întâi, că el şi martorii uniţi cu el vesteau 
efectiv înţelepciune, înţelepciunea lui Dumnezeu; apoi el arată mijlocul prin care aceasta s-a 
descoperit şi a fost făcută cunoscut, şi cine este capabil să cunoască şi să primească această 
înţelepciune. «Vorbim înţelepciune între cei desăvârşiţi», aceasta înseamnă, printre aceia care 
au primit Evanghelia şi au fost învăţaţi şi întăriţi în învăţătura despre mântuirea în Hristos, 
pentru maturi în Hristos (compară cu Filipeni 3,15; Evrei 10,14); «însă înţelepciune nu a 
veacului acestuia, nici a stăpânitorilor veacului acestuia, care vor fi desfiinţaţi» (versetul 6). 
Atât stăpânitorii cât şi înţelepciunea lor, şi chiar şi veacul acesta, în care ei îşi caută fericirea, 
pe scurt, toate acestea vor pieri; în timp ce începutul înţelepciunii lui Dumnezeu este gloria 
noastră veşnică. Această înţelepciune, învăluită într-o taină, era planul lui Dumnezeu ascuns şi 
acum descoperit prin Duhul Sfânt; ea cuprinde ce a hotărât Dumnezeu înainte de veşnici în 
planul Său neschimbabil spre gloria noastră (versetul 7). Taina nu se referă atât de mult la 
Adunare, ci mai mult la predestinarea de a avea parte de natura dumnezeiască şi la primirea ca 
şi copii prin naşterea din nou şi nu prin moştenire. Stăpânitorilor veacului acestuia însă 
această glorie le-a rămas total necunoscută, cu toată înţelepciunea lor; «pentru că, dacă ar fi 
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cunoscut-o, nu L-ar fi răstignit pe Domnul gloriei» (versetul 8), Isus, care poseda gloria în 
propria Sa persoană, care a revelat-o şi a făcut-o cunoscut; şi în care ea se va împlini pe 
deplin. Ah! Înţelepciunea oamenilor nu cunoaşte nimic din această glorie, ei văd în ea numai 
nebunie şi slăbiciune. 
   În epistola către Efeseni apostolul se ocupă mai mult cu această temă, deoarece efesenii erau 
mai spirituali şi nu mai erau copii la minte, care au nevoie de lapte, aşa cum erau corintenii. El 
vede acolo Adunarea deja aşezată «în locurile cereşti» (Efeseni 2,6) şi arată în mod sublim 
plinătatea şi dimensiunea planurilor lui Dumnezeu în împlinirea lor, în timp ce el aminteşte 
corintenilor în treacăt subiectul acestei taine şi numai în opoziţia lui cu înţelepciunea fără 
valoare a veacului acestuia. El vrea aici numai să pună în lumină nebunia omului; căci orice ar 
putea fi înţelepciunea lor falsă şi orice stăpânitorii veacului acestuia ar fi putut vedea, auzi şi 
savura, aici este ceva despre care se mărturiseşte că ceea ce «nici un ochi nu a văzut, nici o 
ureche nu a auzit şi la nici o inimă a omului nu s-a suit este ceea ce a pregătit Dumnezeu 
pentru aceia care Îl iubesc» (versetul 9). Adăugarea «aceia care Îl iubesc» ne arată, că 
Dumnezeu, când este vorba de posedarea gloriei, niciodată nu desparte viaţa lăuntrică de 
aceasta. 
   Este important să se observe cum ne-a făcut cunoscut Dumnezeu această taină. El ne-a 
revelat prin Duhul Său ceea ce în nici o inimă de om nu a intrat, după cum este scris: «Iar 
nouă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, pentru că Duhul cercetează toate, chiar 
adâncimile lui Dumnezeu. Pentru că cine dintre oameni ştie lucrurile omului (ceea ce este în 
el, ce el nu face cunoscut), decât duhul omului, care este în el? Astfel şi lucrurile lui 
Dumnezeu, nimeni nu le cunoaşte, decât numai Duhul lui Dumnezeu» (versetele 10.11). Ce 
legătură exactă, da, ce contopire intimă a acestor două Persoane! Dumnezeu şi Duhul sunt 
una. Dacă trebuie să se descopere vreo taină oarecare, atunci Duhul trebuie să servească ca şi 
canal; şi iarăşi Duhul nu poate face nimic, fără voia hotărâtă a lui Dumnezeu. Fără această 
voie şi fără acest Duh nu este nici o descoperire. 
   Lui Pavel şi celorlalţi apostoli li s-au făcut cunoscut prin Duhul tainele lui Dumnezeu; el 
putea spune: «Noi am primit nu duhul lumii, ci Duhul care este de la Dumnezeu, ca să 
cunoaştem lucrurile care ne-au fost dăruite de Dumnezeu» (versetul 12). Apostolul nu 
vorbeşte aici de locuirea lăuntrică a Duhului în toţi creştinii, ci despre El, ca Acela care a fost 
dat ca să descopere taine. Duhul lumii poate şti numai lucrurile care sunt în lume, nu însă 
lucrurile lui Dumnezeu. Pentru a şti şi a înţelege lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat prin 
har, trebuie să avem Duhul din Dumnezeu. Numai El este unealta, ca să ne vestească lucrurile 
lui Dumnezeu. 
   La început erau apostolii aceia pe care Dumnezeu i-a ales ca vase ale revelării Sale («noi»  
în versetul 10); şi aceştia au făcut cunoscut revelaţia lui Dumnezeu celorlalte vase, pe care 
Dumnezeu le-a ales. Această comunicare s-a făcut de asemenea prin puterea aceluiaşi Duh. 
Lucruri «despre care şi vorbim, nu în cuvinte învăţate prin înţelepciune omenească, ci în cele 
învăţate prin Duhul, explicând cele spirituale prin mijloace spirituale» (versetul 13). Deci nu 
numai cunoaşterea «adâncimilor lui Dumnezeu» (versetul 10), ci şi comunicarea acestora 
(versetul 13) este prin Duhul Sfânt. În final primirea acestor lucruri stă în legătură cu 
activitatea Duhului Sfânt. «Dar omul natural nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, 
deoarece sunt nebunie pentru el; şi nu le poate cunoaşte, pentru că ele se judecă spiritual; 
dar cel spiritual judecă toate lucrurile şi el nu este judecat de nimeni» (versetele 14 şi 15). 
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   Deci fără Duhul, omul este incapabil să primească lucrurile lui Dumnezeu, deoarece ăi 
lipseşte lumina şi puterea, numai prin care ele pot fi judecate potrivit cu adevărul şi pot fi 
primite. El ori le leapădă ca fiind nebunie, ori cunoaşterea, pe care el consideră că o are cu 
privire la ele, este una închipuită şi aparentă, o cunoaştere care rămâne fără efect asupra inimii 
şi conştiinţei. Însă omul spiritual este capabil prin lumina Duhului Sfânt să judece lucrurile 
potrivit cu înţelepciunea şi acelaşi Duh lucrează în el principiile şi motivaţiile dumnezeieşti, îl 
face capabil să aibă o umblare pe care nimeni, care nu are Duhul lui Hristos, nu o poate 
judeca; «pentru că cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?» (versetul 
16). Nimeni nu este capabil să cerceteze şi să judece gândul Domnului, fiinţa Lui lăuntrică, 
gândurile Sale şi planurile Sale, ca să-L înveţe. «Noi însă» - acest «noi» se referă la apostoli, 
şi în mod deosebit la slujitorii lui Hristos amintiţi în capitolul 1,22 - «Noi însă avem gândul 
lui Hristos»; şi de aceea era imposibil ca ei să poată fi judecaţi de înţelepciunea omenească, 
aşa cum făceau corintenii. 
 
 
Capitolul 3 

 
   În învăţătura dată anterior, apostolul a prezentat starea normală a creştinului, şi acum el 
arată cât de puţin felul de gândire şi comportarea corintenilor corespundea acestei stări. 
Conform poziţiei lor ei nu mai erau oameni naturali, ci spirituali; dar cu privire la starea lor 
practică erau carnali şi umblau potrivit cărnii (firii naturale). Ce contrast! Să fi un copil al lui 
Dumnezeu, născut din Dumnezeu, şi să umbli călăuzit de firea naturală, duşmană lui 
Dumnezeu. Ei se asemănau cu pruncii. Din cauza aceasta apostolul nici nu a putut să le 
vorbească «ca unora spirituali, ci ca unora carnali, ca unor prunci în Hristos» (versetul 1). În 
starea de atunci, ca şi în starea de acum, era aşa, că apostolul trebuia să-i hrănească cu lapte, 
aceasta înseamnă, să-i înveţe lucruri care de fapt sunt numai pentru începătorii slabi în viaţa 
de credinţă, şi nu cu hrana unei învăţături depline în taina lui Hristos, cu o pătrundere 
profundă în gândurile şi planurile lui Dumnezeu, cu care se hrănesc cei maturi (versetul 2). 
Cât de mult trebuie să fi smerit acest reproş aroganţa corintenilor! 
   Dar ce l-a determinat pe apostol să rostească această sentinţă aspră «tot carnali sunteţi»? 
(versetul 2). El însuşi dă răspunsul. «Pentru că atunci când între voi este invidie şi ceartă, nu 
sunteţi voi carnali şi nu umblaţi voi în felul omului? Deoarece, când unul spune: „Eu sunt al 
lui Pavel!” şi altul: „Eu al lui Apolo!”, nu sunteţi voi în felul omului?» (versetul 3 şi 4). Este 
adevărat, până în momentul acela aceste sciziuni erau prezente numai în principiu şi nu erau 
vizibile în exterior, dar cu toate acestea apostolul trebuia să spună «nu sunteţi voi carnali?» 
Nu poate fi nici o îndoială, că aceste cuvinte erau aşa de simple şi de clare, că ele puteau fi 
înţelese de orice copil. 
   Nu ar trebui să ni se roşească obrazul de ruşine, când avem această mărturie clară şi serioasă 
înaintea noastră şi ne îndreptăm privirea spre starea actuală a Adunării sau Bisericii lui 
Hristos pe pământ! Cât de puțin este recunoscut şi pus la inimă adevărul lui Dumnezeu în 
această parte aşa de importantă! Duhul discordiilor, pe care îl vedem în Corint în faza lui de 
început, a acrit bine treptat toată Biserica şi a dat naştere la nenumărate divizări. Cu siguranţă 
s-ar umple o carte groasă, dacă în ea s-ar descrie fiecare partidă sau sectă, chiar dacă 
descrierea s-ar face numai la modul general. Au luat naştere sute de denominaţiuni, ai căror 
membrii, în loc să aplice la ei înşişi reproşul serios al apostolului «sunteţi carnali!», se 
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invidiază şi se duşmănesc unii pe alţii; şi totuşi fiecare patidă, mare sau mică, mai veche sau 
mai nouă, este vinovată că Biserica aici jos pe pământ a fost jefuită de caracterul ei 
dumnezeiesc – unitatea ei în legătura dragostei şi a păcii. Ce umilire pentru poporul lui 
Dumnezeu, ce dezonorare pentru Capul trupului Său – Hristos! Realizarea practică a 
existenţei unui singur trup, în care a fost adăugat fiecare credincios ca mădular prin botezul 
Duhului Sfânt, aproape a dispărut cu totul. Unde se vede unitatea plăcută, ale cărei mădulare 
se ajută unul pe altul, dar şi se îndeamnă unul pe altul în dragoste şi blândeţe? De ce nu se 
strâng simplu în Numele lui Isus, de ce nu Îl glorifică în comun şi nu savurează în comun 
binecuvântările dăruite? Dar unde găsim în zilele noastre marea mulţime – nu a celor 
necredincioşi, ci – a credincioşilor adevăraţi? Unul trăieşte în partida aceasta, un altul în 
partida aceea, şi cei mai mulţi trăiesc în partide, care cei drept mai mult sau mai puţin se ţin 
strâns de adevărurile de bază ale creştinismului, dar sunt legaţi de forme care corespund 
sentimentului religios al inimii naturale şi din lipsă de disciplinare creştină au parte de cea mai 
mare recunoaştere din partea lumii. O, realitate tristă! Şi cu toate acestea se aude, că această 
stare este apărată de mulţi credincioşi, este scuzată şi este lăudată chiar ca fiind progres. Poate 
însă timpul şi stările să sfinţească principiile rele? Poate ceea ce pe timpul lui Pavel era carnal 
să fie numit spiritual în zilele noastre? Sau Duhul Sfânt nu a lăsat să se scrie versetele 3 şi 4 şi 
pentru noi, ca să condamne starea noastră? Să ne gândim, că aici nu este vorba de sentinţa 
unui om, ci este vorba de sentinţa lui Dumnezeu. Omul poate să aprecieze cum vrea el şi să 
obiecteze, că timpurile s-au schimbat, sau prin suspinele şi acuzaţiile lui cu privire la 
decădere, necredinţă şi sciziuni încearcă să se liniştească, atâta timp cât el aparţine unei 
partide, pentru el rămâne totdeauna valabilă sentinţa lui Dumnezeu: «voi sunteţi carnali!» 
Înaintea scaunului de judecată al lui Hristos toate cele de odinioară vor fi puse în lumina 
adevărată şi unii credincioşi vor trebui atunci să recunoască paguba care a adus-o umblarea 
după pornirile cărnii (firii pământeşti) şi nu după gândurile lui Dumnezeu. 
   Pavel se osteneşte acum să lucreze la conştiinţa corintenilor, ca să sufoce răul în faza lui de 
început. Cine, întreabă el energic, sunt bărbaţii, după care voi vă numiţi? «Cine este deci 
Apolo? Şi ce este Pavel? Slujitori prin care aţi crezut, şi anume după cum i-a dat fiecăruia 
Domnul» (versetul 5). Ei nu sunt nimic altceva decât unelte ale marelui Maestru. Fie el Pavel, 
Apolo sau Chifa: ei toţi vestesc aceeaşi Evanghelie, aşa cum Domnul le-a încredinţat-o, şi 
fiecare după darul care i-a fost dat. Pavel a sădit, Apolo a udat, însă Dumnezeu dă creşterea 
(versetul 6). Ei erau nimic în ei înşişi; toată onoarea se cuvine lui Dumnezeu (versetul 7). Voi 
toţi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu – şi noi suntem numai împreună-
lucrători ai Lui. De ce atunci aceste sciziuni între voi, căci voi sunteţi una? Voi adoraţi pe 
acelaşi Dumnezeu, mărturisiţi acelaşi adevăr, recunoaşteţi unitatea voastră, care nu trebuie 
mai întâi să fie creată, ci ea există deja. 
   Aici în versetele 8 şi 9 sunt două principii importante. Fiecare va primi plata potrivit cu 
lucrarea şi credincioşia lui şi nu după mărimea darului său, sau după cunoştinţa sa sau după 
prestigiul său. Aceste lucruri măresc într-adevăr responsabilitatea, dar ele nu condiţionează 
plata. Cu siguranţă va fi multă lucrare care aici a strâns lauda şi recunoştinţa oamenilor şi a 
obţinut o mare extindere, acolo însă va rămâne fără plată; dimpotrivă unele rugăciuni în tăcere 
şi unele cuvinte de mângâiere şi înviorare rostite în ascuns vor fi răsplătite. Dumnezeu 
împarte plata, şi El vede inima, şi nu numai lucrarea. 
   Celălalt principiu este: «Noi suntem împreună-lucrători ai lui Dumnezeu» (versetul 9). 
Dumnezeu lucrează în ogorul Său şi la clădirea Sa. Pentru aceasta El cheamă pe împreună-



Epistola întâi către Corinteni - H. C. Voorhoeve 

13 

lucrătorii Săi şi Se foloseşte de ei. El nu lucrează cu noi, ci noi lucrăm cu El, noi avem 
privilegiul binecuvântat, atunci când El ne cheamă în slujba Sa, să fim împreună-lucrători ai 
Săi. Rugăciunea noastră către El nu poate deci fi, ca El să binecuvânteze lucrarea noastră, ci 
lucrarea Sa. Cuvintele «voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu» ne arată 
totodată că Adunarea este câmpul de lucru pe care lucrători diverşi îşi continuă lucrarea. 
    Pavel, după harul care i-a fost dat, «ca un arhitect înţelept, a pus temelia» (versetul 10). 
Înţelepciunea lui s-a arătat în aceea, că el a pus o temelie bună; căci temelia pusă de el era 
Hristos, Piatra de colţ veritabilă. Adunarea din Corint a luat fiinţă prin el. Alţii au construit în 
mai departe, prin aceea că ei au continuat lucrarea de înălţare sufletească a sufletelor. «Dar 
fiecare», atenţionează apostolul cu seriozitate solemnă, «să ia seama cum construieşte 
deasupra» (versetul 10). Este numai o temelie, Hristos, şi această temelie a fost pusă (versetul 
11). Acum se puntea numai continua să se zidească pe aceasta, şi în privinţa aceasta era vorba 
de felul important, cum se zidea pe ea, cu material bun sau rău «cu aur, argint şi pietre 
preţioase» - cu lucruri pe care focul nu le poate distruge – sau «cu lemn, fân, paie» - cu 
lucruri pe care focul le mistuie. Este important dacă se dă hrană sufletului spre creştere, sau 
hrană spre paguba lui (versetul 12). Focul va descoperi lucrarea fiecăruia. Astfel pot veni 
timpuri de prigoană deja aici jos peste această lucrare care vor sluji la descoperirea acesteia şi 
istoria Bisericii ne arată multe dovezi serioase şi triste despre aceasta. Unele clădiri, ridicate şi 
împodobite în zile de bunăstare, au fost prăbuşite de ploaie şi furtună. Descoperirea deplină a 
lucrării fiecăruia va avea însă loc abia înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, în ziua 
care «o va face cunoscut, pentru că se descoperă în foc; şi focul va dovedi cum este lucrarea 
fiecăruia» (versetul 13). Dacă cineva a clădit cu material bun, lucrarea va rămâne (versetul 
14); dar dacă a clădit cu material rău, acesta va arde, şi în loc de plată el va avea pagubă. 
Rodul muncii lui s-a pierdut, şi zadarnic a folosit timpul şi osteneala. Lucrătorul însuşi însă va 
fi mântuit, deoarece el a posedat o credinţă adevărată în Hristos, însă a clădit creşit pe temelie 
(versetul 15). Mântuirea lui va fi ca prin foc. Nu fără durere va trebui să recunoască că 
lucrarea lui, pe care el a considerat-o veritabilă, piere şi toate imboldurile şi motivaţiile lui, 
care l-au călăuzit în lucrarea lui, vor fi lepădate. Ce adevăr serios pentru fiecare lucrător care 
stă în lucrarea Domnului! Ce serios este pentru noi toţi! 
   Mai serioasă este responsabilitatea când Adunarea este privită ca Templul lui Dumnezeu. 
«Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?» 
(versetul 16). Pavel arată valoarea mare a Casei lui Dumnezeu, ca astfel după aceea să poată 
vorbi mai mult conştiinţei. El continuă: «Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, pe 
acela îl va distruge Dumnezeu; pentru că templul lui Dumnezeu este sfânt şi aşa sunteţi voi» 
(versetul 17). Lucrarea unui lucrător, care clădeşte cu material rău pe o temelie bună, va arde 
şi el va avea parte de pagubă în loc de răsplată, însă el însuşi va fi salvat. Însă în locul acesta 
se explică categoric, că acela, care distruge templul lui Dumnezeu, prin aceea că introduce o 
învăţătură care lezează şi falsifică adevărurile de bază ale Evangheliei, el însuşi va fi nimicit, 
aceasta înseamnă că se va pierde. Ce atenţionare serioasă pentru fiecare lucrător necredincios! 
Dimpotrivă, este preţios pentru fiecare lucrător adevărat şi credincios al Domnului să ştie că el 
are voie să facă o lucrare în templul propriu al lui Dumnezeu, care nu va pieri, ci va rămâne în 
toată veşnicia. În capitolul 6,19 fiecare credincios în parte, aici însă creştinii în totalitatea lor 
ca trup, este privit ca fiind templul lui Dumnezeu, în care locuieşte Duhul lui Dumnezeu. 
   Este remarcabil, că Dumnezeu nu a locuit între oameni înainte să fie înfăptuită lucrarea de 
mântuire – El i-a vizitat numai, ca la Adam, Avraam, etc. Şi între Israel El a locuit abia atunci 
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când prin sângele mielului de paşte au fost salvaţi din Egipt, ceea ce este un tablou al salvării 
prin Hristos. Numai sângele preţios al lui Hristos a făcut posibil ca Dumnezeu acum în 
sfinţenia şi dreptatea Sa să poată locui printre ai Săi. 
   Apostolul revine acum încă o dată la înţelepciunea omenească. «Nimeni să nu se înşele pe 
sine însuşi», atenţionează el cu seriozitate solemnă. Toate sfaturile şi toate rânduielile, oricât 
de înţelepte ar fi ele, cu privire la Adunarea lui Dumnezeu, în măsura în care ele sunt produsul 
înţelepciunii omeneşti, vor fi găsite înaintea Lui ca nebunie, şi fac inima să piară în 
autoînşelare. De aceea este necesar să ne reîntoarcem la simplitatea credinţei şi să luăm seama 
la atenţionarea serioasă a apostolului: «dacă cineva dintre voi gândeşte că este înţelept, să se 
facă nebun, ca să fie (sau: să devină) înţelept» (versetul 18). Numai pe această cale se obţine 
adevărata înţelepciune. Noi, dacă vom renunţa la înţelepciunea veacului acesta şi nu ne vom 
supune conducerii ei, vom fi consideraţi ca nebuni; însă noi posedăm înţelepciunea lui 
Dumnezeu, care niciodată nu ne dezamăgeşte şi nu ne va înşela. Înţelepciunea lumii acesteia, 
dimpotrivă, duce la pierzare. Dumnezeu «prinde pe înţelepţi în viclenia lor». Înţelepciunea lor 
nu îi face să scape; ei sunt prinşi captivi prin propriile lor sfaturi viclene (versetele 19 şi 20). 
Cât de nebuni au fost deci corintenii, ca să acţioneze după această înţelepciune, să se alipească 
de un om sau altul, să calce pe urmele lor şi să se laude cu oamenii (versetul 21). «Toate sunt 
ale voastre», strigă apostolul, «fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lume, fie viaţă, fie moarte, fie 
cele prezente, fie cele viitoare» (versetul 22). Dumnezeu a chemat nu numai pe unul, ci pe toţi 
lucrătorii diferiţi în lucrarea lor. De aceea era complet nebun, să alegi pe unul şi să respingi pe 
celălalt! Tot aşa corintenii aveau voie să folosească în folosul lor tot ce era în lume, în lumea 
materială. Şi viaţa le aparţinea, deoarece Hristos era partea lor. El era viaţa lor aici şi în 
veşnicie. Chiar şi moartea, căreia odinioară ei îi erau supuşi, trebuia acum să le slujească; căci 
a muri era pentru ei câştig. Îi elibera pentru totdeauna de toate slăbiciunile, de toate suferinţele 
şi de toate luptele timpului acesta şi îi ducea în prezenţa fericită a Aceluia care îi iubea în chip 
desăvârşit. 
   Cele prezente şi cele viitoare, da, toate erau pregătite pentru binecuvântarea lor. Fericiţi sunt 
toţi care au parte de aceste bogăţii nespus de mari prin harul care este în Hristos! Despre 
aceştia se spune: «Şi voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos al lui Dumnezeu« (versetul 23). Ei 
sunt dependenţi de Hristos şi Îi aparţin. El este singurul izvor al oricărui dar bun şi desăvârşit, 
începutul şi sfârşitul mântuirii noastre. 
 
 
Capitolul 4 

 
   Pavel revine încă o dată la sine și la împreună-lucrătorii săi şi îndeamnă pe corinteni să-i 
privească simplu ca pe nişte slujitori ai unui Domn, care au fost însărcinaţi cu administrarea 
unuia şi aceluiaşi lucru, şi nu ca conducători şi reprezentanţi a diferitelor partide. «Aşa să ne 
socotească cineva: ca slujitori ai lui Hristos şi ca administratori ai tainelor lui Dumnezeu» 
(versetul 1). Domnul însuşi i-a însărcinat cu această slujbă şi cu această administrare, şi de 
aceea ei erau responsabili numai faţă de El, , dependenţi numai de El şi erau supuşi numai 
sentinţei Lui. Şi ce aştepta Domnul de la ei? Ceea ce se poate aştepta de la oricare slujitor: 
«credincioşie». «În rest, se cere administratorilor, ca fiecare să fie găsit credincios» (versetul 
2). Sentinţa corintenilor, şi în general a oamenilor, îl interesa puţin pe apostol; nici măcar 
propria lui sentinţă nu era semnificativă (versetul 3). Chiar dacă el nu era conştient de nici o 
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necredincioşie, aceasta nicidecum nu îl justifica. Nu i-ar folosi nimic, numai dacă Domnul l-ar 
justifica. De aceea Pavel se referea numai la sentinţa lui Dumnezeu (versetul 4). El nu se 
temea să stea în lumina deplină a lui Dumnezeu, ca să primească gândurile lui Dumnezeu cu 
privire la persoana şi lucrarea sa. De aceea îndeamnă pe corinteni să nu judece înainte de 
vreme. Când va veni Domnul, El va aduce toate la lumină şi va descoperi faptele şi planurile 
ascunse ale inimilor, şi atunci fiecare va primi de la Dumnezeu lauda care i se cuvine (versetul 
5). 
   «Iar acestea, fraţilor», continuă apostolul, «le-am spus despre mine şi Apolo, pentru voi, ca 
să învăţaţi în noi să nu treceţi peste ceea ce este scris, ca să nu vă lăudaţi unul cu altul 
împotriva celuilalt» (versetul 6). Apostolul se ostenea să întoarcă pe corinteni de la mândria 
înţelepciunii lor omeneşti şi să-i ducă la adevărata simplitate în Hristos. Felul de gândire 
smerit şi simplu al lui Pavel şi Apolo, care amândoi au lucrat în Corint, trebuia să conducă şi 
inimile lor la smerenie şi simplitate. În timp ce ei se umflau de mândrie cu unul împotriva 
celuilalt şi legau numele lor de sciziunile carnale, apostolul le spune: Noi suntem nimic; căci 
creşterea vine exclusiv de la Dumnezeu. Noi suntem simplu împreună-lucrători ai lui 
Dumnezeu şi în această slujbă suntem responsabili faţă de Domnul. Totodată el arată aici 
nebunia înţelepciunii omeneşti, care atribuie totul creaturii, care admiră pe om şi diferenţiază 
pe oameni şi uită total că toată onoarea şi lauda se cuvine numai Domnului. De la El vine 
orice dar bun, El cheamă pe slujitorii Săi şi îi echipează cu tot ce este necesar pentru slujire. 
Corintenii s-au lăsat călăuziţi de acele principii triste ale înţelepciunii omeneşti, prin aceea că 
se lăudau cu darurile de har ale lui Dumnezeu ca produse ale propriilor lor gânduri şi lucrări 
(versetul 7). Şi aceste principii au stricat întreaga stare sin Adunare; ele au dat naştere în ea la 
acele sciziuni triste şi au lucrat o poziţie absolut falsă în călătoria lor aici jos. «Sunteţi deja 
sătui; sunteţi deja îmbogăţiţi; aţi împărăţit fără noi; şi chiar aş fi vrut ca voi să împărăţiţi, ca 
şi noi să împărăţim împreună cu voi» (versetul 8). Un reproş serios! Nevoile şi dorinţele lor 
erau deja împlinite; speranţa în slava viitoare nu avea nici o înviorare pentru inimile lor, nici 
un imbold. În sânul luxului şi al comodităţii se simţeau satisfăcuţi; erau stimaţi şi erau 
admiraţi, şi domneau asemenea împăraţilor. Dar, vai! Această domnie nu era de la Dumnezeu, 
era una falsă şi trecătoare; căci Pavel şi ceilalţi împreună cu el apostoli erau excluşi de la 
aceasta. Apostolul doreşte desigur ca ei să domnească. Chiar dacă el suporta cu bucurie ocara 
şi suferinţele acestui veac rău, el simţea totuşi pe deplin greutatea ei. El dorea foarte mult 
clipa fericită când corintenii vor sta cu Hristos pe tronul Său, pentru că atunci va fi şi 
privilegiul binecuvântat al apostolului şi al împreună-lucrătorilor săi să domnească cu Hristos 
şi în părtăşie cu toţi sfinţii. Însă această clipă nu venise încă. Poziţia plină de ocară şi suferinţe 
a apostolului aici jos, o poziţie care era în opoziţie totală cu cea a corintenilor, dădea o 
mărturie suficientă despre aceasta. Înfăţişarea acestei opoziţii, care cei drept sună puţin ironic, 
era de aşa natură, că ea ar fi trebuit să zguduie profund pe corinteni, dacă în ei nu ar fi pierit 
orice sentiment. El alege mai întâi un tablou despre scenele uzuale din timpul acela, ca să le 
prezinte poziţia lor josnică şi ruşinoasă în lumea aceasta. Apostolii au fost puşi în marea scenă 
mondială ca privelişte pentru oameni şi îngeri şi au fost daţi pradă mâniei şi brutalităţii 
copiilor lumii acesteia. Cu privire la profeţii Vechiului Testament şi alţi mesageri ai lui 
Dumnezeu dinaintea lor ei erau ultimii; şi aşa cum la spectacolele păgâne festivităţile îşi 
aveau punctul culminant în ultima zi, tot aşa suferinţele şi încercările lor au întrecut pe cele 
ale fraţilor lor dinaintea lor (versetul 9). În timp ce corinteni se considerau înţelepţi şi tari şi 
erau stimaţi – expresia «în Hristos» este introdusă ironic aici – ei erau «nebuni din pricina lui 
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Hristos», slabi şi dispreţuiţi (versetul 10). Ei sufereau până în ceasul de faţă – deci încă şi în 
timpul când Pavel a scris scrisoarea aceasta -  foame şi sete, erau goi şi au fost bătuţi; nu 
aveau locuinţă şi cu munca mâinilor lor trebuiau să-şi câştige pâinea (versetul 11). În timp ce 
corintenii trăiau în confort şi lux şi se bucurau de prestigiu şi onoare, Pavel şi împreună-
lucrătorii săi erau «gunoiul lumii, lepădătura tuturor». Încercări de tot felul, suferinţe 
neîntrerupte, lupte neîncetate erau partea lor zi de zi aici jos. Şi care erau armele lor? 
Blândeţea şi răbdarea. În ce fel se răzbunau ei pe duşmanii lor? Ei binecuvântau, răbdau şi se 
rugau (versetele 12 şi 13). 
   Cât de serioasă şi ce impresionantă este această prezentare! Durerea profundă, cu care era 
umplută inima apostolului din cauza corintenilor, este evidentă, dar această durere aduce la 
lumină dragostea cea mai înduioşătoare şi delicateţea sufletească cea mai intimă. «Nu vă scriu 
aceste lucruri ca să vă ruşinez, ci vă sfătuiesc ca pe copiii mei preaiubiţi. Pentru că, dacă aţi 
avea zece mii de îndrumători în Hristos, totuşi nu aveţi mulţi părinţi; pentru că eu v-am 
născut în Hristos Isus prin Evanghelie. Vă rog deci, fiţi imitatorii mei» (versetele 14-16). 
Numai apostolul putea să vorbească în felul acesta. El era tatăl lor, el le-a vestit primul 
Evanghelia, şi el era acum preocupat să-i elibereze de toate influenţele nimicitoare şi să-i 
aducă înapoi la simplitatea şi luciditatea credinţei în Hristos. Duhul Sfânt, care s-a coborât în 
Adunare şi a luat parte pe deplin la suferinţele şi greutăţile ei, a umplut inima lui cu cea mai 
intimă compasiune şi cea mai afectuoasă  grijă. Tot ce avea loc în Adunare îl atingea şi îl 
mişca profund; călăuzit de Duhul şi umplut de dragostea lui Hristos el a intervenit cu 
înţelepciune dumnezeiască în toate aceste stări, a implorat, a îndemnat, a învăţat, a lucrat la 
inimă şi conştiinţă, şi toate acestea le-a făcut ca să elibereze pe corinteni de ceea ce 
înţelepciunea omenească îi ţinea captivi. Da, cu toate sentimentele unui tată – tatăl lor în 
Hristos – el era preocupat să-i călăuzească pe drumul bun. Şi toate aceste sentimente, aceste 
dureri, aceste griji ale dragostei şi această înţelepciune în acţionare erau potrivit cu 
Dumnezeu, lucrate prin Duhul Sfânt, care în felul acesta lega tot mai strâns legătura dintre 
apostol şi Adunare şi contopea tot mai mult inimile între ele. Cât de rece şi fără inimă era 
dimpotrivă comportarea unui educator! El putea ce-i drept să corecteze şi să îndrepte, dar nu 
avea nici o inimă pentru ei, aşa cum avea Pavel – nu avea inima unui tată iubitor pentru 
proprii lui copii, da, zece mii de îndrumători nu înlocuiesc un tată. 
   Pavel a trimis pe Timotei, copilul lui preaiubit şi credincios, la ei, ca să devieze şuvoaiele 
nimicitoare, care ameninţau să dărâme barajul protector şi opritor, şi prin credincioşia lui 
încercată să învioreze pe fraţii lui preaiubiţi, care au slăbit în credincioşia lor, să le aducă 
aminte de căile binecuvântate şi binefăcătoare ale apostolului şi să-i întărească în învăţătura sa 
(versetul 17). Pavel voia însă să vină el însuşi. Unii, umpluţi de mândrie şi îngâmfare, au pus 
la îndoială venirea lui, gândind că el nu va îndrăzni să vină în astfel de împrejurări; şi tocmai 
absenţa lui au folosit-o ei ca să se înalţe (versetul 18). Pavel voia să vină singur şi să pună 
totul la probă. Însă el nu voia să recunoască cuvintele celor înfumuraţi, care erau umpluţi de 
îngâmfarea lor filozofică, «ci puterea» (versetul 19). Împărăţia lui Dumnezeu nu are nimic a 
face cu aceste cuvinte goale şi deşerte, ci ea constă în putere (versetul 20). – Dar cum să vină 
el? «Cu nuiaua?» Când va veni la ei, să se folosească de autoritatea lui apostolică şi să-i 
disciplineze? Sau să fie în mijlocul lor «în dragoste şi cu duh de blândeţe?» (versetul 21). 
Această întrebare ne lasă să întrevedem de ce apostolul a amânat să vină. Ea ne dă o mărturie 
frumoasă despre dragostea lui afectuoasă şi intimă, căreia îi vine aşa de greu să se folosească 
de nuia. 
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    Prin aceasta se încheie prima parte a acestei scrisori, în care vedem unite în chip aşa de 
minunat autoritatea apostolică şi afectivitatea unui tată. Şi tocmai în conştienţa deplină a 
acestei autorităţi din partea lui Dumnezeu Pavel este capabil să acţioneze cu toată cruţarea şi 
dragostea faţă de aceia care erau aşa de scumpi inimii sale, şi totodată să aibă speranţa că nu 
este nevoie să lucreze în alt fel faţă de ei. 
 
 
Capitolul 5 

 
   Aici apostolul vine la subiectul al doilea al scrisorii sale, să vorbească despre stricăciunea 
morală, care ameninţa să sfâşie adunarea din Corint. Mai întâi el mustră cu asprime păcatul 
curviei devenit vizibil între ei, care dădea mărturie despre marea împietrire a conştiinţei, dar şi 
despre puterea lui satan, un păcat, care nici măcar între naţiuni nu se găsea, şi anume, cineva 
avea pe soţia tatălui său (versetul 1). Şi inimile corintenilor erau aşa de puţin spirituale şi aşa 
de puţin umplute de prezenţa Duhului Sfânt, că ele nici măcar nu simţeau grozăvia şi 
caracterul condamnabil al acestui fapt. S-ar putea ca până în momentul acela ei să nu fi fost 
învăţaţi cu privire la înlăturarea sau excluderea unui astfel de păcătos, şi nici nu au recunoscut 
obligaţia pe care o aveau în această privinţă, şi nici nu au ştiut că ei au primit de la Dumnezeu 
puterea necesară pentru a face aceasta; dar un lucru îl ştiau de la apostolul însuşi, «să nu vă 
însoţiţi cu curvarii», (versetul 9). Dacă ei ar fi fost călăuziţi de un sentiment moral corect 
împotriva păcatului, atunci s-ar fi smerit înaintea lui Dumnezeu din cauza acestui păcat şi 
împreună ar fi suferit, ca să scoată afară răul din mijlocul lor. Dimpotrivă, ei erau mândri şi 
încrezuţi. 
   Aşa de mult pot fi înşelaţi copiii lui Dumnezeu prin satan! De îndată ce părtăşia cu 
Dumnezeu se întrerupe şi prin aceasta noi pierdem capacitatea de diferenţiere între bine şi rău, 
inima stă deschisă acţiunii diavolului. Duşmanul se foloseşte imediat cu lăcomie de acest fapt, 
ca să înşele inima, să întunece ochii şi să ne facă folositori scopurilor sale. Dacă am ajuns o 
dată sub influenţa lui, răul câştigă aşa de mult supremaţia, că în cele din urmă păcatul este 
tolerat, fără să se aibă vreun sentiment de detestare, da, se ajunge chiar să se laude cu această 
stare, considerând-o bună. Acest exemplu din Corint de atrage atenţia, ca să ne împotrivim 
diavolului, pentru ca el să fugă de la noi. 
    Cuvintele adresate aici adunării întregi, «şi voi v-aţi îngâmfat şi nu v-aţi mâhnit» (versetul 
2), ne dau o mărturie frumoasă despre unitatea acesteia. Numai un mădular a înfăptuit acest 
păcat îngrozitor; dar apostolul nu se adresează acestui unul, ci la adunarea toată, privindu-i pe 
toţi ca fiind în legătură cu păcatul şi de aceea aştepta smerirea tuturor. Adunarea nu avea nici 
o scuză. Chiar dacă numai la un mădular al corpului apare un abces infecţios, este evident că 
tot corpul nu este sănătos. Tot aşa este şi cu Adunarea; o astfel de faptă păcătoasă descoperea 
starea bolnavă a Adunării. Este necesar ca Adunarea să recunoască aceasta, dacă ea vrea cu 
adevărat să fie curăţită de rău. Ea va putea să exercite disciplinarea numai atunci când mai 
înainte ea s-a smerit şi s-a mâhnit înaintea Domnului de păcatul acestui frate. 
   Apostolul însuşi acţionează în acest duh. Profund întristat de profanarea Casei lui 
Dumnezeu şi de păcatul ruşinos, el este mai întâi preocupat să trezească ruşine şi smerenie în 
inima corintenilor, prin aceea că le pune înaintea ochilor grozăvia păcatului, a păcatului lor, şi 
apoi cu toată energia şi cu toată autoritatea sa apostolică exercită disciplinarea, prin aceea că 
execută excluderea imediată a păcătosului care trăia în ruşinea evidentă. Dar el nu acţionează 
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independent de adunare, în deplina autoritate a puterii proprii; căci el spune: «Pentru că eu, 
fiind absent în trup, dar prezent în duh, am judecat deja, ca fiind prezent, pe acela care a 
înfăptuit astfel acest lucru; în Numele Domnului nostru Isus Hristos (fiind adunaţi împreună, 
voi şi duhul meu, cu puterea Domnului nostru Isus Hristos); să-l daţi pe unul ca acesta lui 
satan, spre nimicirea cărnii, pentru ca duhul să fie mântuit în ziua Domnului Isus» (versetele 
3-5). 
   În această acţiune vedem deci trei participanţi: Pavel, Adunarea şi Domnul Isus. Pavel 
singur nu putea să excludă, şi nici adunarea singură; ambii trebuiau să acţioneze în părtăşie cu 
Domnul. Dacă adunarea nu ar exercita o astfel de disciplinare în părtăşie cu Isus şi călăuzită 
prin prezenţa Duhului Sfânt – şi aşa se va acţiona, dacă se uită harul care acţionează în 
dreptate – atunci această disciplinare va rămâne fără roade atât pentru adunarea însăşi cât şi 
pentru păcătosul vinovat. La exercitarea disciplinării în Adunare sunt îndeosebi două pericole, 
care deseori au împiedicat efectul binecuvântat al disciplinării; se poate acţiona ori într-un duh 
de judecată, ori să fi indiferent faţă de rău. Harul şi dragostea, legate cu detestarea păcatului, 
trebuie să caracterizeze orice acţiune a adunării. Nimic nu trebuie să fie mai departe de noi, 
decât tratarea problemelor Casei lui Dumnezeu cu duh de judecător. Şi totuşi – cât de des are 
loc aceasta, aşa că adunarea are mai mult caracterul unui tribunal, în loc să fie locuinţă a 
Aceluia care era blând şi smerit cu inima. Tot aşa de reprobabilă este şi indiferenţa faţă de 
răul prezent; căci aceasta dovedeşte nu mai puţin indiferenţă faţă de onoarea Casei însăşi şi 
faţă de sfinţenia Aceluia care locuieşte în ea. Dacă în casa noastră proprie s-ar fi înfăptuit un 
păcat ruşinos oarecare, cu siguranţă toată casa s-ar simţi dezonorată prin aceasta. Nici un 
singur mădular al familiei nu ar rămâne indiferent şi nu ar putea spune: „Aceasta nu mă 
priveşte”. Sau dacă chiar ar fi necesar să se excludă din casă un fiu păcătos, pentru a 
împiedica influenţa lui dăunătoare asupra celorlalţi membri ai familiei, după ce toate 
rugăminţile şi îndemnurile de a-l întoarce au rămas fără succes, totuşi o astfel de acţiune ar fi 
un motiv de lacrimi, de necaz şi de suferinţe pentru toţi cei din casă. Este imposibil ca vreun 
membru al familiei să rămână indiferent la o astfel de scenă zguduitoare sau să poată judeca, 
având sentimentul dreptăţii proprii, cu atitudine rece pe fratele sărman, orbit şi împietrit. Şi 
aceleaşi simţăminte devin vizibile la exercitarea disciplinării în adunare. Abia după ce toate 
îndemnurile ar rămas fără succes şi nimic nu mai ajută, atunci trebuie practicată disciplinarea. 
Cu ce scop se face disciplinarea? Ca să se pedepsească cel vinovat? O, nu; ci ca să fie salvat şi 
readus înapoi; «ca duhul să fie mântuit în ziua Domnului Isus». Disciplinarea trebuie privită 
ca o obligaţie necesară, însă niciodată nu trebuie privită ca un drept. Practicarea disciplinării 
este de asemenea o faptă de dragoste, care se îndeplineşte cu dreptate. Omul acela este predat 
lui satan, pentru nimicirea cărnii – aceasta este dreptate! -, pentru ca duhul să fie mântuit în 
ziua Domnului Isus – aceasta este dragoste şi har! 
   Ce înseamnă dat lui satan spre nimicirea cărnii? Adunarea este locuinţa lui Dumnezeu în 
Duhul; lumea dimpotrivă este scena puterii lui satan, care este preocupat permanent să înşele 
vreun mădular prin acţiunea cărnii şi prin lucrurile lumii, şi să-l îndepărteze de Hristos. Şi vai, 
de nenumărate ori i-a reuşit în Adunarea lui Dumnezeu ceea ce i-a reuşit atunci în Corint! 
Astfel de mădulare dezonorează pe Domnul prin umblarea lor potrivit cărnii şi lumii. Prin 
puterea Duhului ei sunt daţi la o parte şi predaţi lui satan, care împotriva voii lui, aşa cum 
vedem clar la Iov, trebuie să fie un slujitor al planurilor lui Dumnezeu. Deoarece credinciosul 
acela nu a fost capabil să-şi ţină carnea răstignită sau moartă, şi din cauza aceasta a ajuns din 
punct de vedere moral sub puterea lui satan, trebuia ca şi carnea să fie nimicită de satan – prin 
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boală sau un alt rău -, ca să devină smerit şi curăţit. Pe această cale el trebuia să fie eliberat de 
înşelătoria în care îl ţinea legat carnea. El trebuie să experimenteze practic ce este păcatul în 
lumina sfinţeniei lui Dumnezeu şi cât de nenorocit îl face el pe păcătos. Judecata lui 
Dumnezeu a fost exercitată asupra lui şi nu va mai fi nevoie ca aceasta să aibă loc în ziua lui 
Hristos, în care va avea loc judecata de condamnare a celor care merg la pierzare. De aceea 
judecata temporală este o binecuvântare mare, chiar dacă are o formă groaznică. Ea ne 
revelează un exemplu minunat al guvernării lui Dumnezeu, că El Însuşi face ca duşmănia 
împotrivitorului faţă de sfinţi să se transforme spre binecuvântarea lor spirituală. De aceea noi 
vedem clar, că disciplinarea sau excluderea unui mădular trebuie să aibă loc în duhul 
dragostei. Prin aceasta însă este totodată condamnat principiul dăunător şi reprobabil de a 
acţiona cu duh de judecată. Nu ar fi îngrozitor, dacă copiii ar spune tatălui lor, care a trebuit să 
alunge din casă pe un fiu degenerat: „Avem dreptul să-ţi fim de ajutor, dacă fratele nostru este 
alungat din casă”? Nu, ci acesta trebuie să fie sentimentul nostru adevărat, că fiind constrânşi 
de dragoste abia dacă avem curajul să aplicăm măsura extremă de disciplinare. Numai 
sentimentul responsabilităţii noastre pentru păstrarea sfinţeniei lui Dumnezeu ne constrânge 
să acţionăm în felul acesta. Şi chiar şi atunci motivaţia trebuie să fie dragostea intimă faţă de 
fratele nostru, care prin aceasta doreşte să-l salveze. 
   Adunarea din Corint ne dă în privinţa aceasta un exemplu de atenţionare. Ea avea motive să 
se ruşineze profund şi să se mâhnească; dar mai degrabă ei s-au îngâmfat. «Lauda voastră nu 
este bună», spune apostolul. «Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala?» (versetul 
6). Aceste cuvinte confirmă din nou unitatea Adunării. Prin păcatul unuia întreaga Adunare a 
fost murdărită. Aşa după cum aluatul nu dospeşte numai o parte, ci toată cantitatea, tot aşa şi 
fapta rea murdăreşte Adunarea întreagă, şi ea are nevoie să fie din nou curăţită. Această 
curăţire are loc fie prin aceea că răul este eliminat, prin aceea că păcătosul se smereşte 
înaintea lui Dumnezeu, se judecă şi nu mai continuă să trăiască în păcat, ori prin aceea, că el 
însuşi, dacă conştiinţa lui este împietrită, este dat afară şi toată părtăşia frăţească cu el este 
întreruptă. În ambele cazuri, în acelaşi timp, toată adunarea trebuie să se smerească. 
   Lauda corintenilor nu era bună. Oricât de mari ar fi putut fi darurile ei, nimic nu era mai rău 
pentru ea decât să se îngâmfe, în timp ce răul se extindea rapid în mijlocul ei într-un chip aşa 
de trist, o dovadă concludentă, că darurile de har primite din belşug «în orice cuvânt (al 
învăţăturii) şi în orice cunoştinţă» conduc numai la dezonorarea Domnului şi la înălţarea 
omului, dacă ele nu sunt însoţite de o inimă smerită. Acum era necesar pentru adunarea din 
Corint să înlăture aluatul cel vechi - în Sfânta Scriptură totdeauna un simbol al păcatului -, 
pentru ca şi în practică să devină o plămădeală nouă, aşa cum ea era înaintea lui Dumnezeu în 
Hristos. «Îndepărtaţi aluatul vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, după cum voi sunteţi fără 
aluat» (versetul 7). În Duhul şi priviţi numai ca Adunare, ei erau fără aluat, ei erau sfinţiţi în 
Hristos Isus. Dumnezeu vede Adunarea înaintea Sa în natura ei nouă în Hristos; ea este fără 
aluat; dar prin puterea Duhului Sfânt ea trebuie să fie şi în practică aşa. Carnea este într-
adevăr prezentă; însă prin credinţă ea trebuie să fie capabilă s-o ţină moartă şi să umble 
potrivit cu poziţia ei binecuvântată în Hristos. Într-adevăr, această poziţie nu poate fi lezată 
prin pătrunderea păcatului, Adunarea rămâne fără aluat; însă tocmai această conştienţă 
preţioasă trebuie să trezească în toate inimile râvna de a se curăţi şi în mod practic de aluatul 
vechi. «Pentru că şi Paştele nostru, Hristos, a fost jertfit» (versetul 7). 
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    În ce contradicţie ar sta Mielul de paşte jertfit cu aluatul care nu a fost înlăturat. Izraeliţii 
trebuiau în seara dinaintea paştelui să curețe toată casa de aluat. Cu cât mai mult trebuie 
Adunarea, al cărei Miel de paşte este Hristos Însuşi, să se curăţească de orice rău! 
   «De aceea să ţinem sărbătoarea nu cu aluat vechi, nici cu aluat de răutate şi de viclenie, ci 
cu azimele curăţiei şi ale adevărului» (versetul 8). Şi deci pentru ca Adunarea să ţină 
sărbătoarea în chip vrednic şi ca să se hrănească din Hristos, adevăratul Paște, ea are nevoie 
mai întâi să înlăture aluatul vechi, să se curăţească practic de răul prezent. Deja paştele 
vechiului legământ avea voie să fie mâncat numai cu azime, cu cât mai mult se cuvine 
Adunării să se hrănească numai cu azimă, aceasta înseamnă, cu o inimă şi conştiinţă curate şi 
aflate în adevăr, cu Hristos, Paştele noului legământ. 
   Apostolul a scris corintenilor - într-o scrisoare anterioară - «să nu se însoţească cu curvarii» 
(versetul 9); însă prin aceasta el nu s-a referit nicidecum la însoţirea obişnuită şi necesară cu 
copiii lumii acesteia , care trăiau în tot felul de păcate, căci atunci ar fi trebuit să iese din lume 
(versetul 10); ci ei trebuiau să se despartă de acela, care era numit frate şi trăia în păcate 
vizibile. Cu un astfel de om nu trebuia să aibă nici un fel de legături, nici măcar să nu 
mănânce cu el, atât la Masa Domnului cât şi la eventualele mese frăţeşti şi de părtăşie 
(versetul 11). Prin despărţirea lor severă ei nu trebuiau nicidecum să arate asprimea sau 
indiferenţa lor faţă de păcătos, ci detestarea lor faţă de rău; ei trebuiau să dovedească public, 
că ei nu puteau avea nici o părtăşie cu păcatul şi de aceea nici cu acela care trăia în păcat şi 
era murdărit prin păcat. Cu regret însă şi aceste atenţionări severe şi categorice ale apostolului 
îşi găsesc rareori recunoaşterea adevărată. Aşa cum la exercitarea disciplinării deseori lipseşte 
îndelunga răbdare şi dragostea necesară, tot aşa în comportarea faţă de cei excluşi, care 
stăruiesc cu indiferenţă în păcat sau în starea lor rea, nu rareori lipseşte despărţirea cu 
hotărâre. În loc ca în ambele cazuri să se lase călăuziţi prin Cuvânt şi prin Duhul lui 
Dumnezeu, se lasă călăuzit de propriile sentimente, pe de o parte se acţionează prea aspru şi 
pe de altă parte cu prea multă blândeţe şi indulgenţă; şi nu rareori printr-o astfel de 
comportare se descopere starea inimii proprii. 
   În exercitarea disciplinării apostolul diferenţiază între cei care sunt afară şi îşi au partea în 
lume, şi aceia care sunt înăuntru şi au parte cu Hristos, o diferenţiere care cu regret prin 
rânduielile omeneşti, prin care celor întorşi la Dumnezeu şi celor neîntorşi la Dumnezeu li s-
au dat aceleaşi drepturi în ceea ce priveşte privilegiile Adunării, a fost aproape complet 
întunecată, da, a fost nimicită. Cu toate acestea Biserica rămâne responsabilă pentru 
exercitarea disciplinării; şi cuvântul apostolului este încă valabil: «Pentru că ce am eu să-i 
judec pe cei de afară? Nu-i judecaţi voi pe cei dinăuntru? Dar pe cei de afară îi judecă 
Dumnezeu. Înlăturaţi pe cel rău dintre voi înşivă!» (versetele 12.13). Deci Adunarea are 
obligaţia serioasă să judece şi să disciplineze mădularele ei, aceasta înseamnă, pe cei care sunt 
înăuntru; dar pe aceia, care sunt afară, să-i lase în seama judecăţii lui Dumnezeu. Ea este 
atenţionată solemn să înlăture din mijlocul ei orice rău care trăieşte în păcatul descris aici de 
apostol sau în alte păcate vizibile, sau stăruieşte indiferent într-o stare murdărită prin astfel de 
păcate. 
   Aproape că nu este necesar să atragem atenţia la diferenţa care există între această poruncă a 
apostolului şi cea a Domnului din Matei 13. Pavel spune cu privire la Adunare: «Înlăturaţi pe 
cel rău dintre voi înşivă!» şi Domnul Isus cu privire la Împărăţie, al cărei ogor este lumea: 
«Lăsaţi-le să crească amândouă împreună!» 
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   O, fie ca Domnul să lucreze prin Duhul sfinţeniei în ai Săi, pentru ca disciplinarea 
aducătoare de vindecare, care slujeşte atât spre glorificarea Numelui Său cât şi spre binele 
Adunării Sale, să fie recunoscută şi practicată în chip demn şi plăcut lui Dumnezeu!  
 
 
Capitolul 6 

 
   Prima parte a acestui capitol ne face să presupunem că în adunarea din Corint erau multe 
certuri cu privire la lucrurile vremelnice; şi atât această stare cât şi mult mai mult comportarea 
lor în această stare, ne oferă o dovadă nouă despre starea lor slabă. Nu-şi făceau nici un fel de 
probleme, să prezinte judecătorilor lumeşti litigiile lor şi să-i lase să decidă. Apostolul 
exprimă mustrarea lui serioasă în privinţa aceasta, întrebând «Îndrăzneşte vreunul dintre voi, 
având ceva împotriva altuia, să se judece înaintea celor nedrepţi şi nu înaintea sfinţilor?» 
(versetul 1) Felul lor de comportare necuviincios, revendicarea dreptului înaintea acelora pe 
care apostolul îi caracterizează după caracterul lor general ca «nedrepţi», apare cu privire la 
privilegiile binecuvântate ale sfinţilor într-o lumină mult mai tristă. «Sau nu ştiţi», întreabă 
apostolul, «că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea este judecată de voi, sunteţi voi 
nevrednici de cele mai neînsemnate judecăţi? Nu ştiţi că noi îi vom judeca pe îngeri? Cu atât 
mai mult lucrurile acestei vieţi.» (versetele 2 şi 3). Când va veni Domnul, ca să judece lumea 
şi să rostească sentinţa Sa cu privire la îngeri, atunci Adunarea, care aici jos pe pământ a 
răbdat împreună cu El şi a purtat ocara Lui, va fi unită acolo cu El şi va participa la judecata 
făcută de El. «Dacă răbdăm, vom şi împărăţi împreună», spune apostolul în altă parte (2 
Timotei 2,12; compară cu Luca 22,28-30; Apocalipsa 2,26.27). Şi Enoh, prorocind, spune: 
«Iată, a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, ca să facă judecată împotriva tuturor» 
(Iuda 14.15). Ce umilitor era deci aceasta pentru corinteni, având în vedere chemarea înaltă şi 
minunată a lor, că ei nici măcar nu mai erau capabili să judece lucrurile neînsemnate ale vieţii 
zilnice, care necesitau o aşa de mică capacitate spirituală, căci chiar «cei puţin preţuiţi în 
adunare», cei mai slabi din ea, ar fi trebuit să fie suficient de destoinici, ca să decidă în 
această privinţă (versetul 4). Şi ce umilitoare trebuie să fi fost întrebarea apostolului adresată 
corintenilor care se considerau înţelepţi: «Nu este nici un înţelept între voi, nici măcar unul, 
care să poată decide între fraţii săi? Ci frate cu frate se judecă, şi aceasta înaintea 
necredincioşilor! Deci, în adevăr, oricum este deja în voi o greşeală, că aveţi judecăţi între 
voi» (versetele 5-7). Dacă gândul la chemarea minunată a Adunării ar fi umplut inima lor, 
atunci ar fi suferit mai bine pagubă, decât să se supună sentinței lumii. Mult mai bine ar fi 
făcut să se lase călăuziți de Hristos şi nicidecum să nu aibă pretenţii şi drepturi unul împotriva 
celuilalt. «De ce nu suferiţi mai bine nedreptate? De ce nu, mai degrabă, să fiţi păgubiţi?» 
Numai o astfel de atitudine este potrivită cu Duhul lui Hristos. Acum avem de iertat, de 
suferit, de răbdat şi este nevoie de lepădare de sine; căci Hristos este încă lepădat şi încă nu 
domneşte. Partea Adunării este acum suferinţa şi lepădarea – atunci însă gloria şi puterea. Ea 
este chemată acum să asculte şi nu să domnească. De aceea este în totală contradicţie cu 
caracterul ei să se amestece în procese. Adunarea trebuie să-L urmeze pe Domnul ei, care nu 
Şi-a revendicat drepturile, ci a încredinţat toate Tatălui Său. Ce fericire, când Adunarea vrea 
să poarte aici crucea lui Hristos şi vrea să fie supusă în toate lucrurile, pentru ca odată, ca 
Ierusalimul ceresc, să fie încununată cu onoare şi glorie; căci «Dacă răbdăm, vom şi împărăţi 
împreună». 
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   Însă cât de mult au uitat corintenii chemarea lor! Cât de mult a stat gândirea lor şi felul lor 
de comportare în această chestiune în totală opoziţie cu Duhul lui Hristos! În loc să sufere 
nedreptatea, despre ei a trebuit să se spună «ci voi înşivă nedreptăţiţi şi păgubiţi, şi aceasta pe 
fraţi» (versetul 8). Acesta nu era Duhul lui Hristos; «care, fiind insultat, nu răspundea cu 
insultă; suferind, nu ameninţa, ci Se încredinţa pe Sine Celui care judecă drept» (1 Petru 
2,23). Şi vai, cât de puţini sunt printre ai Săi, care în lupta împotriva nedreptăţii în lumea 
aceasta se lasă călăuziţi de Duhul blândeţii şi răbdării lui Hristos! 
   Totodată apostolul aminteşte aici corintenilor de responsabilitatea lor, care nu este anulată 
prin suveranitatea divină a harului. «Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui 
Dumnezeu?» (versetul 9). Sentinţa lui Dumnezeu rămâne neschimbată, şi dacă credincioşii 
sunt indiferenţi faţă de ea, atunci El le strigă serios: «Nu vă amăgiţi!» (versetul 9). Oricât de 
liber şi bogat este harul Său, cu toate acestea cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui 
Dumnezeu, şi nici nu va înceta responsabilitatea sfinţilor cu privire la viaţa practică. Cine face 
nedreptatea, în nici un caz nu va merge în cer, de aceea orice creştin trebuie să umble cu 
teamă sfântă înaintea lui Dumnezeu. Oricât de grave erau păcatele corintenilor, în care ei 
trăiau odinioară, şi pe care apostolul li le aminteşte, totuşi Pavel poate spune în acelaşi timp  
cu mare libertate: «Dar aţi fost spălaţi, dar aţi fost sfinţiţi, dar aţi fost îndreptăţiţi în Numele 
Domnului Isus şi prin Duhul Dumnezeului nostru» (versetul 11). Ei au fost aduşi în această 
poziţie prin puterea Duhului Sfânt şi a Numelui lui Isus. Acum asupra lor apăsa obligaţia să se 
despartă de toţi cei care făceau nedreptate şi să slujească lui Dumnezeu în credincioşie şi 
curăţie. 
   Apostolul vorbeşte apoi în acest capitol de alte două rele, care ameninţau să devină 
periculoase în adunarea din Corint. Pe de o parte era duhul legalismului sau al iudaismului şi 
pe de altă parte duhul fărădelegii sau al lumii. Acela îi ademenea să caute mântuirea lor în 
forme exterioare, în sfinţirea cărnii, şi acesta, să fie indiferenţi faţă de păcat şi să dea frâu liber 
poftelor. Prin aceste două rele a căutat duşmanul în toate timpurile şi în toate locurile să 
nimicească pe creştini. Cu privire la primul, apostolul spune deci: «Toate îmi sunt îngăduite, 
dar nu toate folosesc; toate îmi sunt îngăduite, dar eu nu mă voi lăsa stăpânit de nimic. 
Mâncărurile sunt pentru pântece şi pântecele pentru mâncăruri, iar Dumnezeu le va nimici şi 
pe acesta şi pe acelea. Dar trupul nu este pentru curvie, ci pentru Domnul, şi Domnul, pentru 
trup» (versetele 12.13). Cu privire la mâncare eu am libertatea deplină, deoarece mie îmi sunt 
permise toate; însă eu umblu abia atunci în libertatea adevărată, când nu mă las dus în robie 
de nici un lucru. Mâncarea şi stomacul stau în legătură una cu alta şi ambele vor fi nimicite 
împreună. Însă trupul are o destinare mai superioară. El nu este pentru curvie, ci pentru 
Domnul, ca să-I slujească, şi Domnul este pentru trup, ca să-l salveze (versetul 13); şi cu acest 
adevăr apostolul iese în întâmpinarea celuilalt pericol. Trupul nostru, acelaşi trup, pe care noi 
îl purtăm acum încoace şi încolo, va depune ce este muritor şi va îmbrăca ce este nemuritor. 
«Şi Dumnezeu L-a înviat pe Domnul şi ne va învia şi pe noi prin puterea Sa» (versetul 14). 
Sângele lui Hristos este şi plata de răscumpărare a trupului nostru. Noi am fost cumpăraţi cu 
totul de El, şi învierea trupului va fi rezultatul final al acestui fapt binecuvântat. Totodată ca 
urmare a acestei achiziţionări prin sângele Său noi suntem deja acum, chiar şi în ceea ce 
priveşte trupul, uniţi în modul cel mai intim cu Hristos, căci apostolul întreabă accentuat: «Nu 
ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Luând deci mădularele lui Hristos, le 
voi face mădulare ale unei curve? Nicidecum!» (versetul 15). Privilegiul cel mai înalt şi 
responsabilitatea cea mai serioasă cu privire la trupul nostru se întâlnesc aici. Trupurile 
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noastre sunt mădulare ale lui Hristos; ele sunt o parte din El; şi ce îngrozitor şi reprobabil este 
de aceea, dacă eu – nu simplu trupul meu ca atare, ci – iau mădularele lui Hristos şi le fac 
mădulare ale unei curve! Această relaţie ne arată păcatul curviei în lumina ei adevărată şi ne 
descoperă toată urâciunea ei. 
   Dacă ni s-a părut ciudat, că apostolul a considerat necesar să vorbească cu o adunare a lui 
Dumnezeu aşa de detaliat şi de serios despre un astfel de viciu, trebuie totuşi să ne gândim, că 
curvia, care după datina şi obiceiurile noastre actuale este desigur o chestiune condamnabilă, 
în Corintul păgân era chiar o parte a cultului slujirii idolilor. Anularea acesteia era deci ceva 
cu totul nou, şi de aceea trebuia mai întâi să se trezească în inimile credincioşilor sentimentul 
caracterului condamnabil al acesteia. Şi nimic nu este în stare să ne convingă de caracterul 
condamnabil al curviei, aşa cum este faptul că trupurile noastre sunt mădulare ale lui Hristos. 
   Un alt adevăr, care stă în legătură cu aceasta, ni-l dezvăluie versetele 16 şi 17. Aşa după 
cum prin legătura carnală două persoane devin un singur trup, tot aşa şi cel «care se lipeşte de 
Domnul este un singur Duh cu El». Duhul, care locuia în toată plinătatea în Hristos, este 
acelaşi Duh care locuieşte şi în noi şi care ne-a unit cu El. Apostolul caracterizează curvia ca 
fiind singurul păcat prin care noi păcătuim împotriva trupului propriu, prin aceea că prin 
predarea lui unei curve, practic se rupe legătura părtăşiei cu Hristos, se profanează relaţia lui 
cu El şi se tăgăduieşte pe deplin dreptul lui Hristos asupra trupului, câştigat prin propriul Lui 
sânge (versetul 18). 
   Duhul Sfânt însă merge un pas mai departe. «Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al 
Duhului Sfânt, care este în voi, pe care Îl aveţi de la Dumnezeu, şi voi nu sunteţi ai voştri?» 
(versetul 19). Deci trupul nostru este un templu al Duhului Sfânt. El locuieşte în el ca şi în 
casa Sa, şi de aceea orice murdărire şi întinare a trupului prin păcat este o profanare a 
templului lui Dumnezeu, o lezare a onoarei şi sfinţeniei Aceluia care locuieşte în el. Vedem în 
evanghelia după Ioan capitolul 2 cât de plin de râvnă a fost Domnul pentru curăţirea 
Templului din Ierusalim, şi noi să avem mai puţină grijă de sfinţenia trupului, care prin 
sângele preţios al lui Hristos a fost răscumpărat şi curăţit şi rânduit de Dumnezeu Însuşi ca 
locuinţă a Sa? Templul Duhului Sfânt trebuie să rămână pe deplin curat, orice necurăţie 
trebuie înlăturată cu severitate. Noi nici nu ne mai aparţinem nouă înşine, noi nu avem nici un 
drept să dispunem de noi înşine; «pentru că», spune apostolul, «aţi fost cumpăraţi cu un preţ» 
(versetul 20). Noi suntem proprietate a lui Dumnezeu atât în ceea ce priveşte duhul cât şi în 
ceea ce priveşte trupul. Acest adevăr trebuie să călăuzească toată comportarea noastră. Cu cât 
noi acum trăim mai mult pentru noi înşine, cu atât jefuim drepturile Aceluia care ne-a 
cumpărat cu un preţ aşa de mare. Noi suntem sclavi ai lui Hristos. Adevărata noastră libertate 
constă în aceea, că noi aparţinem lui Dumnezeu, trăim numai pentru El şi Îl glorificăm prin 
viaţa noastră. 
   Tot ce suntem şi avem aparţine Domnului. Ce puternice sunt motivele să dedicăm toată 
viaţa noastră pe deplin Domnului. Trupurile noastre sunt mădulare ale lui Hristos; noi suntem 
un singur Duh cu Domnul; trupul nostru este un templu al Duhului Sfânt; noi am fost 
cumpăraţi cu un preţ. Da, drepturile lui Dumnezeu asupra noastră sunt sfinte şi de neatins, şi 
legătura, care ne leagă cu El, este tare şi de nedesfăcut. În afara acestei relaţii noi suntem 
numai sclavi ai lui satan, suntem călăuziţi de egoism şi ne găsim sfârşitul – o, gând îngrozitor! 
– în depărtarea veşnică de singurul izvor al oricărei iubiri. Însă în Hristos Isus suntem 
subiectele deosebite şi vasele binecuvântate ale acestei iubiri, şi veşnic vom fi aşa. 
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Capitolul 7 

 
   În afară de relatările despre starea adunării, Pavel a primit din Corint şi o scrisoare, în care i 
se cerea părerea despre unele lucruri deosebite. Apostolul răspunde acum la întrebările 
adresate lui, care într-adevăr ating diverse puncte la modul general, prin puţinele cuvinte din 
versetul 17: «Aşa cum Domnul a împărţit fiecăruia, aşa cum Dumnezeu a chemat pe fiecare, 
aşa să umble». 
   În ceea ce priveşte căsătorirea sau ne-căsătorirea, apostolul spune în general: «bine este 
pentru om să nu se atingă de femeie» (versetul 1). Aici însă s-ar putea întreba: nu a spus 
Domnul la Adam: «Nu este bine ca omul să fie singur»? Este adevărat, Dumnezeu Însuşi a 
instaurat căsnicia, El Însuşi a creat relaţia dintre bărbat şi femeie, şi cu siguranţă El nu va lăsa 
nepedepsit pe cel care o profanează şi o desconsideră. Însă păcatul a pătruns şi a stricat tot ce 
aparţine naturii, creaţiei. Acum Dumnezeu a introdus o altă putere – o putere care este în afara 
naturii şi care stă deasupra ei – puterea Duhului; şi cine umblă potrivit cu această putere, acela 
a ales partea cea mai bună; cine poate liber de cerinţele naturii să se dedice în lumea aceasta 
lucrării Domnului, face bine dacă el foloseşte acest dar. Este însă un dar pe care numai puţini 
îl posedă; şi nu rareori starea în afara acestei relaţii, pe care Dumnezeu a rânduit-o după 
natură, a avut ca urmări păcate ascunse şi păcate descoperite. Din acest motiv este mai bine să 
fi căsătorit (versetul 2). Şi de îndată ce există o relaţie de căsnicie, apar obligaţii reciproce. 
«Soţul să îi dea soţiei ce îi datorează şi, tot astfel, şi soţia, soţului» (versetul 3). Niciunul nu 
mai poate în această relaţie să dispună egoist de trupul propriu. Bărbatul este proprietatea 
femeii şi femeia este proprietatea bărbatului ei (versetul 4). Ei pot într-adevăr la înţelegere să 
se abţină o perioadă de timp, ca să se dedice în mod deosebit rugăciunii şi părtăşiei cu 
Dumnezeu; dar după aceea să vină din nou împreună sub recunoaşterea legăturii reciproce, 
pentru ca să nu fie ispitiţi de satan din cauza neînfrânării lor (versetul 5). Dacă nu au putere să 
se înfrâneze mai mult timp, atunci satan poate uşor să folosească această lipsă de înfrânare, ca 
să trezească în inima lor tot felul de îndoieli şi să slăbească încrederea lor în Dumnezeu şi 
dragostea Sa. 
   Această rânduială cu privire la comportarea în viaţa de căsnicie nu era o poruncă a 
Domnului, dată prin inspiraţie – prin inspiraţia Duhului Sfânt – ci era rodul experienţelor, pe 
care apostolul le-a primit într-o viaţă plină de credincioşie devotată prin puterea şi ajutorul 
Duhului Sfânt. Dacă în acest capitol apostolul scoate aşa de precis în evidenţă: «spun eu, nu 
Domnul», aceasta ne dă pe de o parte o dovadă clară despre însemnătatea redusă a lucrurilor 
despre care este vorba aici, părând că Duhul Sfânt nu a considerat necesar în astfel de 
chestiuni de importanţă redusă să dea instrucţiuni deosebite prin inspiraţie, deoarece 
experienţele personale ale apostolului, înţelepciunea şi priceperea lui, pe care el le-a obţinut 
într-adevăr prin Duhul, dar în legătură cu exerciţiile propriei lui vieţi, l-au făcut pe deplin 
capabil să dea indicaţii în aceste lucruri şi să ofere sfaturi potrivite cu Dumnezeu. Pe de altă 
parte vedem în acest capitol aşa de clar ce diferenţă face apostolul între instrucţiunile rezultate 
din propria experienţă şi acelea care au fost date prin inspiraţie, prin care inspiraţia scrierilor 
sale este confirmată în modul cel mai categoric. În puţinele cazuri, în care aceasta nu a avut 
loc, se face remarcă categorică. Însă aceste inspiraţii ale Duhului, care locuia în el, erau 
totodată propriile lui gânduri şi în concordanţă cu propriile lui experienţe, în timp ce profeţii 
Vechiului Testament trebuiau să cerceteze ce ei trebuiau să spună sub inspiraţia Duhului (1 
Petru 1,10.11). 
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   Apostolul doreşte deci cu privire la căsătorie, ca toţi oamenii să fie ca el; «dar», adaugă el, 
«fiecare are darul de har al său de la Dumnezeu: unul într-un fel şi altul în alt fel» (versetul 
7); şi această conştienţă este capabilă să ţină în stare de smerenie în această chestiune cu 
privire la alţii. 
   Cu privire la cei necăsătoriţi şi la văduve, apostolul spune, că este bine dacă ei ar rămâne ca 
el (versetul 8). Dar dacă nu se pot înfrâna, dacă nu erau capabili să-şi ţină natura lor în frâu şi 
să-şi păstreze inima în curăţie, era mai bine să se căsătorească. Neînfrânarea poftelor exercită 
o influenţă nimicitoare asupra vieţii creştine, şi în acest caz este totdeauna mai bine să se 
prefere legătura căsniciei (versetul 9). Cei căsătoriţi însă să nu se despartă. Aceasta era 
porunca categorică a Domnului şi nu era sfatul experienţei creştine (versetul 10). Nici femeia 
să nu se despartă de bărbat, şi nici acesta să n-o părăsească. Chiar dacă ei trăiesc despărţiţi, 
totuşi prin aceasta legătura căsniciei să nu fie privită ca fiind desfăcută; ori să rămână 
necăsătoriţi, ori să se împace (versetul 11). Aceasta era valabil în mod categoric în acele 
relaţii în care amândoi soţii erau întorşi la Dumnezeu. 
   Erau însă şi căsnicii în care bărbatul era întors la Dumnezeu şi femeia nu era, şi invers. Dacă 
părţii neîntoarse la Dumnezeu îi plăcea să locuiască la cel întors la Dumnezeu, aceasta nu 
trebuia să dea naştere la despărţire (versetele 12 şi 13). Legea legământului vechi explica într-
adevăr, că un om se murdărea prin unirea cu o femeie păgână, şi de aceea el era obligat s-o 
părăsească pe ea şi copiii ei (vezi Ezra 10,3); dar nu aşa era în timpul harului. «Pentru că», 
spune apostolul, «soţul necredincios este sfinţit prin soţie şi soţia necredincioasă este sfinţită 
prin fratele» (versetul 14). Deci starea personală a celui necredincios nu murdărea această 
relaţie – mai degrabă ea era sfinţită prin cel credincios – şi de aceea aceasta nu avea nevoie să 
se despartă de celălalt. Dacă în acest caz relaţia nu ar fi fost curată, atunci şi copiii unei astfel 
de căsnicii ar fi fost necuraţi şi ar fi făcut necesară despărţirea; aşa cum spune şi apostolul: 
«altfel, în adevăr, copiii voştri ar fi necuraţi, dar acum sunt sfinţi», nu potrivit cu natura lor, 
ci cu poziţia lor. Puşi deoparte de cei necuraţi prin relaţia sfinţită, ei se aflau în exterior 
împreună cu tatăl credincios sau cu mama credincioasă pe acelaşi teren al binecuvântărilor, 
prin aceea că se bucurau nu numai de o disciplinare şi instruire prin Duhul Sfânt din partea 
credincioşilor, ci şi ca copii ai acelora care sunt vase deosebite ale dragostei şi favorii lui 
Dumnezeu, care ocupă o poziţie privilegiată în inima Sa. Aşa după cum sfinţirea bărbatului 
necredincios sau a soţiei necredincioase nu exclude întoarcerea personală la Dumnezeu, aşa 
cum vedem foarte clar din versetul 16, tot aşa aceştia nu puteau lua parte la privilegiile 
Adunării, decât numai prin credinţa personală în Isus Hristos. 
   Deci bărbatul credincios nu trebuia să-şi alunge soţia necredincioasă, şi nici femeia 
credincioasă nu trebuia să-şi părăsească soţul necredincios; dar dacă partea necredincioasă, 
bărbatul sau femeia, desfăcea căsnicia, atunci partea credincioasă trebuia să recunoască 
despărţirea aceasta. Ea era liberă şi nu mai era legată să se privească ca fiind într-o relaţie de 
căsnicie (versetul 15). Însă Dumnezeu i-a chemat la pace; şi această conştienţă trebuia să-i 
păzească ca ei să nu caute să dea naştere într-un fel oarecare la o astfel de despărţire. În afară 
de aceasta mai exista un alt motiv, ca să se evite orice despărţire de felul acesta. «Pentru că, 
ce şti tu, soţie, dacă vei mântui pe soţul tău? Sau ce şti tu, soţule, dacă vei mântui pe soţia 
ta?» (versetul 16). 
   În rest fiecare trebuie să umble potrivit cu darul care i-a fost dat şi după chemarea de care a 
avut parte de la Dumnezeu (versetul 17). Aceasta era regula generală, pe care apostolul o 
aplică în versetele 18-27 la diverse poziţii şi ocupaţii în lumea aceasta. Dacă cineva voia să 
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vadă în aceasta un privilegiu deosebit, că el a fost chemat de Dumnezeu în poziţia sa ca păgân 
şi celălalt ca iudeu, apostolul spune (versetul 18), că nici acesta şi nici acela nu are valoare 
înaintea lui Dumnezeu, ci «ţinerea poruncilor lui Dumnezeu» (versetul 19). Tot aşa de puţin 
contează poziţia noastră exterioară sau profesia, în care am fost când am fost chemaţi. Noi 
putem rămâne în starea în care Dumnezeu ne-a găsit atunci când ne-a chemat; cu excepţia 
cazului când noi nu putem sta înaintea lui Dumnezeu cu o conştiinţă bună. Nici nu este 
importantă ocupaţia noastră, ci dacă în aceasta noi umblăm cu Dumnezeu şi glorificăm 
Numele Său. În orice stare, în orice situaţie şi în orice relaţie aici jos, aceasta este singura 
chestiune importantă. Dacă gândim că una sau alta este prea neînsemnată şi prea mică pentru 
noi, atunci avem păreri înalte despre noi. Sau ne preocupăm numai cu neplăcerile şi dispreţul 
unei poziţii şi din cauza aceasta depunem eforturi să ieşim din ele, atunci neglijăm să 
glorificăm Numele Său preţios în acestea. Gândim deseori că într-un alt loc sau într-o altă 
poziţie am putea sluji mai bine lui Dumnezeu; dar Dumnezeu gândeşte să ne binecuvânteze 
acolo şi să primească slujba noastră acolo, unde tocmai ne găsim. Sclavul să se mângâie că 
este un eliberat al Domnului; dar cu privire la problema aducerii la unison a voinţei unui 
stăpân păgân, nespiritual, cu voia lui Dumnezeu, el trebuie să se folosească de ocazia de a 
deveni liber (versetul 21); dimpotrivă, cel eliberat să nu uite că el era un sclav al lui Hristos 
(versetul 22). El este pe deplin proprietate a Sa; pentru că «aţi fost cumpăraţi cu un preţ» 
(versetul 23); şi această realitate binecuvântată trebuie nu numai să-l ţină în supunere 
permanentă, ci şi să-l păzească să se vândă vreodată ca rob vreunui om şi în felul acesta să 
devină slujitorul unui om. În rest, în orice timp şi în orice situaţie cuvântul apostolului este 
demn de luat în consideraţie: «Fiecare, fraţilor, în ce a fost chemat, în aceea să rămână cu 
Dumnezeu» (versetul 24). 
   Până acum apostolul a vorbit cu privire la căsnicie despre cei necăsătoriţi, despre văduve şi 
căsătoriţi şi acum ajunge la aceia care niciodată nu au fost într-o legătură de căsnicie. În 
privinţa aceasta nu a avut nici o poruncă specială din partea Domnului şi putea numai să 
spună părerea lui, ca unul care a avut parte de har de la Domnul, ca să fie vrednic de crezare 
(versetul 25). Având în vedere greutăţile prezente şi cerinţele unei vieţi creştine aici jos, a 
considerat bine dacă ei rămâneau aşa cum erau (versetul 26). «Eşti legat de soţie? Nu căuta 
dezlegare. Eşti dezlegat de soţie? Nu căuta soţie.» (versetul 27) Era mai bine să nu se 
căsătorească; dar cine se căsătorea, acela nu păcătuia. «Dar unii ca aceştia», spune apostolul, 
«vor avea necaz în carne» (versetul 28). Aceste necazuri sunt folositoare pentru aceia care în 
afara căsniciei nu sunt capabili să-şi ţină în supunere carnea; ele sunt o contragreutate 
puternică pentru natura de neînvins. 
   Pavel s-a gândit cu privire la corinteni numai la cruţare, şi de aceea în aceste puncte a lăsat 
atâta libertate; dar cu privire la greutăţile prezente, care vor continua până la venirea 
Domnului şi nu vor permite ca în linişte exterioară să se trăiască pentru Domnul, el rosteşte 
cuvintele serioase şi demne de luat în seamă: «Dar spun aceasta, fraţilor; timpul s-a scurtat. 
De acum, şi cei care au soţii să fie ca şi cum n-ar avea; şi cei care plâng, ca şi cum n-ar 
plânge; şi cei care se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura; şi cei care cumpără, ca şi cum n-ar 
stăpâni; şi cei care se folosesc de lume, ca şi cum nu s-ar folosi deplin de ea; deoarece chipul 
lumii acesteia trece» (versetele 29-31). În realitate, o atenţionare serioasă şi demnă de luat în 
considerare pentru toate timpurile şi pentru toţi creştinii, care în lumea aceasta stau în aceste 
relaţii! Aici jos să te gândeşti la tine însuţi şi să fi îngrijorat de tine însuţi, nu aduce nici un 
folos, ci mai degrabă pagubă. Conştienţa trecerii rapide a timpului de pelerin şi vremelnicia 
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tuturor lucrurilor pământeşti şi a relaţiilor pământeşti trebuie să ne păzească permanent să nu 
ne lăsăm copleşiţi şi reţinuţi de cele care se văd, şi de aceea este necesar ca în toate lucrurile 
să ţinem natura noastră în subordonare şi să ne lepădăm de noi înşine. Lucrarea Domnului 
este mult prea importantă ca să ne lăsăm reţinuţi de la ea prin egoism şi lucrurile vieţii 
acesteia. 
   Apostolul dorea ca corintenii să-şi termine alergarea de pelerini fără griji şi să slujească 
Domnului lor cu inima neîmpărţită (versetul 32). Dar numai cel necăsătorit se poate bucura de 
acest privilegiu, când dragostea şi grija neîmpărţită pentru lucrurile Domnului îl face să aleagă 
o astfel de poziţie. El trăieşte potrivit Duhului şi nu potrivit naturii, chiar şi în acele lucruri pe 
care Dumnezeu, ţinând seama de natură, le-a rânduit să fie bune; în timp ce cel căsătorit 
trebuie să se îngrijească de lucrurile vieţii acesteia, prin aceea că relaţia de căsnicie îi impune 
obligaţii permanente faţă de soţia şi copiii lui (versetele 33.34). Însă acum, deoarece prin 
legătura căsniciei cerinţele naturii sale au fost aduse la tăcere, el poate înainta cu inima 
liniştită şi poate glorifica pe Dumnezeu printr-o umblare sfântă şi plăcută Lui. 
   Însă apostolul nu a acordat stării de necăsătorit un privilegiu aşa de hotărât, pentru ca prin 
aceasta inimile corintenilor să se neliniştească, ci spre folosul lor. Era realmente o chestiune 
de laudă, ca din pricina Domnului să renunţi la viaţa de căsnicie, deoarece numai atunci ei 
erau în stare să poată să-I dedice neîmpărţit toată lucrarea lor şi toată viaţa lor (versetul 35). 
«Dar dacă cineva gândeşte că se poartă nepotrivit faţă de fecioria lui, dacă trece de floarea 
vârstei, şi aşa trebuie să fie, să facă ce vrea, nu păcătuieşte: să se căsătorească. Dar cine stă 
tare în inima lui, neavând nevoie, ci are stăpânire peste voinţa sa şi a hotărât aceasta în 
inima lui, să-şi păstreze fecioria, bine face. Astfel, cel care se căsătoreşte bine face, şi cel 
care nu se căsătoreşte mai bine face» (versetele 36-38). Aici nu este vorba, aşa cum este în 
unele traduceri, de fiica unui creştin, ci de poziţia personală a unei persoane necăsătorite, fie 
ea tânăr sau fecioară. Dacă cineva consideră că este potrivit să se căsătorească, el sau ea are 
libertatea s-o facă – nu păcătuieşte; dacă are putere asupra sa însuşi, este capabil să-şi ţină 
natura în supunere şi fără necaz şi nelinişte să rămână necăsătorit, şi s-a hotărât în inima sa în 
această privinţă, atunci este mai bine aşa. 
   Aceeaşi libertate o are şi o femeie al cărei soţ a murit. «Este liberă să se căsătorească cu 
cine vrea, numai în Domnul» (versetul 39), aceasta înseamnă în părtăşie cu El. «Dar, după 
părerea mea, este mai fericită dacă rămâne aşa; şi gândesc că şi eu am Duhul lui Dumnezeu» 
(versetul 40). Într-adevăr, aceste sfaturi nu sunt direct prin inspiraţia Duhului lui Dumnezeu, 
dar sunt sfaturile unui om, care, călăuzit prin acest Duh, era umplut cu înţelepciune şi 
pricepere şi era acela care, ca nimeni altul, putea spune: «şi eu am Duhul lui Dumnezeu». Şi 
realmente este foarte demnă de luat în considerare sfinţenia care se vede în toate aceste 
rânduieli în lucrurile care ating aşa de mult dorinţele cărnii; rânduieli care în toate privinţele 
ne dau o călăuzire sigură în împrejurările actuale şi faţă de păcat şi care totodată reprezintă o 
mărturie minunată şi desăvârşită despre dragostea şi bunăvoinţa lui Dumnezeu faţă de poporul 
Său în timpul pelerinajului lui aici jos pe pământ. 
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Capitolul 8 

 
   Apostolul răspunde în acest capitol la o întrebare referitoare la idoli şi la jertfele aduse lor 
(versetul 1), cu această ocazie stabilind principiul general; conştiinţa slabă nu trebuie rănită. 
Mai întâi se foloseşte de această ocazie, ca să spună ceva despre lipsa de valoare a simplei 
cunoaşteri (versetul 2). Ea îngâmfă pe cel care o are şi nu aduce nici un folos celuilalt; în timp 
ce dragostea zideşte şi deci îl încurajează pe aproapele. Dacă eu am plăcere de cunoştinţa 
mea, în felul acesta dovedesc în primul rând că această cunoaştere este exterioară şi 
superficială (versetul 2), că n-am primit-o potrivit cu conţinutul ei adevărat şi esenţial, şi apoi, 
că eu am plăcere de ceea ce găsesc în mine, ceea ce privesc ca parte a mea, de cunoştinţa mea, 
şi mă consider mare în ochii mei; dimpotrivă, adevărata cunoaştere creştină găseşte ceva în 
Dumnezeu; şi cu cât Dumnezeu Însuşi este cunoscut mai mult, cu atât mai mult El devine mai 
mare pentru suflet şi tot ce este în noi devine mai neînsemnat. Dumnezeu este dragoste; şi 
numai cine iubeşte pe Dumnezeu, Îl cunoaşte şi este cunoscut de El, şi nu cei care ştiu 
(versetul 3). Aceia, care au cunoştinţă fără dragoste, se gândesc numai la ei înşişi, şi judecă pe 
ceilalţi, a căror cunoaştere sau ştiinţă este mai redusă; dragostea însă se leapădă de sine însuşi 
şi zideşte pe alţii; şi numai această dragoste este capabilă să acţioneze într-un mod 
binecuvântat. 
   Întrebarea pusă cu privire la mâncarea din jertfele aduse idolilor a dovedit clar, că nu toţi au 
fost aduşi prin înţelegere spirituală în adevărata lumină cu privire la aceste lucruri. Apostolul 
se ocupă acum mai îndeaproape cu această temă, spunând: «Pentru că, şi dacă sunt aşa-
numiţi „dumnezei”, fie în cer, fie pe pământ (ca şi cum ar fi mulţi „dumnezei” şi 
mulţi”domni”), totuşi pentru noi este un singur Dumnezeu: Tatăl, din care sunt toate, şi noi 
pentru El, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate, şi noi prin El» (versetele 
5.6). Păgânii aveau mulţi dumnezei şi mulţi domni sau autorităţi. Apostolul însuşi confirmă, 
că există astfel de autorităţi supreme şi căpetenii, fiinţe, care sunt în legătură cu oamenii şi 
stau deasupra lor într-o anumită relaţie. (compară cu Efeseni 6,12) El spune în capitolul 10,20 
«Ceea ce jertfesc naţiunile, jertfesc demonilor». Pentru noi însă este numai un singur 
Dumnezeu, Tatăl, care este izvorul tuturor lucrurilor, şi noi Îi aparţinem, şi Isus Hristos, 
Domnul, care este puterea şi mijlocul prin care sunt toate lucrurile, şi noi prin El. El este 
Domnul nostru, şi prin El noi suntem eliberaţi de orice altă putere. 
   Însă această cunoaştere nu era în toţi (versetul 7), nu fiecare era eliberat de influenţa 
dumnezeilor falşi. Chiar dacă probabil împotriva voinţei Sale, ei erau totuşi ceva pentru El. O 
conştiinţă slabă era tulburată prin mâncare, prin aceea că ceea ce era jertfit idolilor nu mânca 
ca pe o mâncare dată de Dumnezeu. Gândul la existenţa unui astfel de idol şi-a găsit în timpul 
mâncării jertfelor aduse idolilor iarăşi loc în inima neîntărită, şi din cauza aceasta conştiinţa 
lui a fost întinată (versetul 7). Înaintea lui Dumnezeu a mânca sau a nu mânca nu are absolut 
nici o valoare. «Dar nu mâncarea ne apropie de Dumnezeu; nici dacă nu mâncăm, nu avem 
lipsă, nici dacă mâncăm, nu câştigăm ceva» (versetul 8). Însă libertatea de a mânca era 
importantă, de îndată ce era vorba de conştiinţa slabă a fratelui, prin aceasta punându-i-se o 
piatră de poticnire pe cale, şi de aceea apostolul atenţionează: «Luaţi seama însă ca nu cumva 
această libertate a voastră să fie un prilej de poticnire pentru cei slabi» (versetul 9). Dacă 
acela, a cărui conştiinţă era suficient de tare, ca să mănânce în templul idolilor, prin libertatea 
sa încuraja pe cel care nu avea lumină suficientă să facă acelaşi lucru, prin aceasta conştiinţa 
lui devenea infidelă şi pătată. El nu o făcea din credinţă; şi tot ce nu vine din credinţă este 
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păcat. În felul acesta acela nimicea, în măsura în care depindea de el, prin cunoaşterea sa pe 
un frate, prin aceea că îi păta conştiinţa şi prin necredincioşie îl îndepărta de Dumnezeu. Chiar 
dacă Dumnezeu intervenea prin har, ca să-l elibereze de efectul acestei necredincioşii, aceasta 
nu micşora cu nimic păcatul aceluia care a indus în eroare pe cel slab, ca să acţioneze 
împotriva conştiinţei lui, prin care acesta a avut de suferit în ceea ce priveşte responsabilitatea 
lui. Printr-o mâncare eu nimicesc pe acela pe care El l-a salvat prin moartea Sa. Pentru un 
frate eu nu pot renunţa nici măcar la libertatea mea cu privire la o mâncare, în timp ce Hristos 
Şi-a dat viaţa Sa pentru el, când acesta era încă un păcătos (versetul 11). Totodată eu 
păcătuiesc şi împotriva lui Hristos Însuşi, prin aceea că eu nimicesc pe acela pe care El l-a 
salvat prin dăruirea propriei vieţi şi pe care Şi l-a câştigat prin propriul sânge; eu nimicesc 
proprietatea Sa (versetul 12). De aceea, acela care are dragostea lui Hristos în inimă, cu 
siguranţă niciodată nu va mânca carne şi nu va face ceva, care ar fi o poticnire pentru fratele 
său şi ar putea să-l facă să se poticnească (versetul 13). Apostolul era pe deplin gata să ia 
asupra sa o astfel de renunţare. Cât de mult a iubit el turma Domnului! 
 
 
Capitolul 9 

 
   În acest capitol apostolul întâmpină acuzarea venită din partea învăţătorilor falşi, care îl 
învinovăţeau în activitatea lui de intenţii de sete de câştig, că el de aceea căuta să facă pe 
creştini supuşi, ca să se îmbogăţească cu bunuri pământeşti. Pavel răspunde în linişte şi cu 
demnitate la aceste acuzaţii. El dovedeşte din comportarea lui faţă de corinteni, că în lucrarea 
încredinţată lui el nu s-a folosit nici măcar de drepturile sale şi de libertatea sa. El explică 
public, că el era un apostol, un martor ocular al gloriei lui Hristos, care i s-a arătat pe drumul 
spre Damasc (versetul 1). Dacă pentru alţii nu era un apostol, cel puţin pentru corinteni era un 
apostol, deoarece el era unealta spre mântuirea lor. Credinţa lor, poziţia lor în Domnul erau 
dovada şi pecetea apostoliei lui (versetul 2); şi încrederea lui faţă de ei era aşa de mare, că în 
responsabilitatea lui faţă de aceia care îl cercetau s-a referit cu toată libertatea la ei (versetul 
3).  
   În continuare apostolul arată dreptul aceluia care vesteşte Evanghelia, ca să se şi hrănească 
din Evanghelie. Spre umilirea adversarilor lui el întreabă dacă el nu are un drept, ca şi ceilalţi, 
să mănânce şi să bea, sau ca ceilalţi apostoli şi fraţi ai Domnului şi Chifa, să aibă în călătorie 
o soră ca soţie, sau dacă numai Barnaba şi el erau obligaţi să se hrănească prin lucrarea 
mâinilor lor şi nu din Evanghelie (versetele 4-6). În relaţiile vieţii zilnice se proceda în felul 
acesta: cine mergea la război îşi primea plata din mâna aceluia căruia îi slujea, şi păstorul se 
hrănea din laptele turmei, pe care el o păşuna (versetul 7). Celui care lucrează i se cuvine şi 
plata pentru lucrul lui. Acest drept este stabilit chiar prin lege; căci dacă stă scris: «Să nu legi 
gura boului când treieră» (Deuteronom 25,4), prin aceasta Dumnezeu nu vrea să arate grija 
Sa pentru boi şi să stabilească drepturile lor, ci mult mai mult dreptul nostru; şi de asemenea 
stă scris: «plugarul trebuie să are cu speranţă; şi cel care treieră, în speranţa că va avea 
parte de ceea ce treieră» (versetele 9.10). El aşteaptă să se hrănească din munca sa; şi aceeaşi 
aşteptare are dreptul s-o aibă şi acela care vesteşte Evanghelia. El seamănă ce este spiritual şi 
are voie să spere cel puţin să recolteze pentru aceasta ce este pentru trup, pentru cele cereşti, 
cele pământeşti (versetul 11). Dacă şi alţii pentru osteneala lor puţină au avut parte de acest 
drept de la corinteni, cu cât mai mult Pavel şi Barnaba, care au lucrat cu aşa de multă 
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osteneală printre păgâni; şi cu toate acestea tocmai ei nu s-au folosit de acest drept al lor la ei, 
pentru ca nu cumva în vreun fel să fie pus un obstacol în calea pătrunderii Evangheliei sau să 
ofere ocazie duşmanului pentru a-i suspecta (versetul 12). Dumnezeu Însuşi, care deja în 
vechiul legământ a rânduit ca aceia care slujesc altarului să aibă parte din lucrurile aduse pe 
altar, tot aşa a rânduit pentru cei care vestesc Evanghelia să se hrănească din Evanghelie 
(versetele 13.14); dar, aşa cum am remarcat deja, apostolul nu s-a folosit sub nici o formă de 
acest drept al său la corinteni; şi acum el nu a vorbit despre aceasta ca să-şi revendice acest 
drept, căci el voia mai bine să moară, decât să i se nimicească lauda, că a vestit Evanghelia 
gratis (versetul 15). Să vestească Evanghelia nu era o laudă pentru el. El era obligat la aceasta 
prin chemarea Domnului, şi vai de el, dacă nu ar fi făcut-o! (versetul 16) «Pentru că, dacă fac 
aceasta de bună voie», spune el, «am o plată; iar dacă nu de bună voie, îmi este încredinţată 
o administrare» (versetul 17). Lauda lui era să vestească Evanghelia fără plată, ca să ia tuturor 
prilejul de suspectare împotriva lui şi orice motiv de înălţare al acelora care căutau acest prilej 
(2 Corinteni 11,12). Dar care era plata vestirii de bună voie şi fără plată a Evangheliei, făcută 
de el? (versetul 18). Răspunsul îl găsim în versetul 23: «Şi fac toate pentru Evanghelie, ca să 
mă fac împreună-părtaş cu ea». Liber faţă de oameni, el s-a făcut de bună voie robul tuturor, 
pentru ca în felul acesta să câştige cât se poate de mult (versetul 19). Desigur, aceasta se 
referă la slujba sa. El nu se adaptează la lume, ca să scape de necazul crucii. El a mers simplu 
înainte în predicarea lui Hristos Cel răstignit (capitolul 2.2); dar în vestirea lui el s-a orientat 
după capacitatea religioasă şi felul de gândire al unuia şi altuia, după obiceiurile religioase 
atât ale iudeilor cât şi ale păgânilor, fără însă să-şi însuşească acestea de la ei. Şi toate acestea 
le-a făcut numai pentru a crea drum adevărului în inimă. Era puterea dragostei celei mai 
gingaşe, care se leapădă de sine în toate, ca să fie sclavul tuturor şi nu cu egoismul, care sub 
masca de a câştiga pe alţii, se tratează pe sine cu multă indulgenţă. Pentru iudei a fost un 
iudeu, acelora, care erau sub Lege, ca unul care el însuşi este sub Lege, cu toate că el însuşi nu 
era sub Lege, acelora care erau fără Lege, ca unul care nu are Lege, cu toate că el nu era fără 
Lege înaintea lui Dumnezeu, ci era supus lui Hristos, conform Legii (versetele 20.21). El nu a 
acţionat după cum credea el de cuviinţă sau în propria putere, ci în toate se supunea voii lui 
Hristos. A fost slab cu cei slabi (versetul 20), prin aceea că a ţinut seama de conştiinţa lor 
nedezlegată şi slabă, a tăgăduit propria libertate şi mai bine dorea ca niciodată să nu mănânce 
carne, decât să fie o poticnire pentru vreun frate. El a devenit totul tuturor, ca în orice chip să 
mântuiască pe unii din ei; şi el a făcut aceasta numai din pricina Evangheliei, pentru ca să fie 
părtaş al acesteia. Prin aceste cuvinte el prezintă Evanghelia ca pe o persoană, care face 
lucrarea dragostei lui Dumnezeu în lume (versetul 23). 
   Şi acum apostolul încurajează pe corinteni, folosind tabloul unei competiţii pământeşti, la 
râvnă şi perseverenţă, pentru ca ei să poată obţine premiul care stătea înaintea lor (versetul 
24). Acesta consta nu ca la aceia, într-o cunună care se vestejeşte, ci într-o cunună care nu se 
vestejeşte; şi dacă pentru obţinerea unei cununi pământeşti era necesar să renunţi la toate 
lucrurile, tot aşa obţinerea cununii cereşti necesita desigur o renunţare mult mai mare şi o 
renunţare la sine în toate (versetul 25). Apostolul se prezintă pe sine însuşi ca model în 
această luptă. El, cel care putea spune filipenilor: «dar una fac: uitându-le pe cele din urmă şi 
întinzându-mă spre cele dinainte, alerg drept spre ţintă, pentru premiul chemării sus a lui 
Dumnezeu, în Hristos Isus» (Filipeni 3,13.14), putea şi acum să spună corintenilor: «Eu deci 
alerg în felul acesta, nu ca în nesiguranţă; lupt în felul acesta, nu ca lovind în aer. Ci îmi 
disciplinez trupul şi-l ţin în supunere, ca nu cumva, după ce am predicat altora, eu însumi să 
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fiu dezaprobat» (versetele 26.27). Pavel nu alerga cu paşi nesiguri, ca unul care nu cunoaşte 
adevărata ţintă sau nu o vede înaintea lui, sau ca unul care nu urmăreşte cu seriozitate şi râvnă 
o chestiune cunoscută şi deosebit de valoroasă pentru el. Cu siguranţă, el cunoştea ţinta 
minunată; el ştia ce urmărea, şi el urmărea cu toată energia, cu toată lepădarea şi jertfirea de 
sine, aşa cum cerea obţinerea acestui premiu preţios şi aşa cum era demn de natura acestuia. 
El nu mergea egoist sau fără grabă pe drumul său; el nu lupta ca unul care loveşte cu pumnul 
în aer, care luptă o luptă fără scop, ci ca unul care cunoştea bine greutăţile şi pe duşmanii 
puternici, care îi stăteau în cale. Echipat cu armura lui Dumnezeu el stătea în mijlocul lumii, 
în care locuieşte păcatul şi satan îşi are domnia, şi lupta lupta cea bună a credinţei. Propriul 
său trup îl ţinea în robie; îl trata ca pe un sclav, pentru ca nu cumva prin el să fie împiedicat în 
alergarea sa. Privirea lui nu era îndreptată spre lucrurile care se văd, inima lui nu s-a lăsat 
înşelată prin lucrurile vanitoase şi trecătoare ale lumii acesteia; ci neclintit privea la «premiul 
chemării sus a lui Dumnezeu, în Hristos Isus»; şi ce predica altora, practica el însuşi, şi 
anume cu o energie şi o lepădare de sine care putea să fie un model pentru alţii. Desigur ar fi 
putut fi şi alt fel, că, în timp ce predica altora, să se piardă nu numai rodul muncii lui, ci şi el 
însuşi să se piardă. Dar Pavel era nu numai un bun lucrător, ci şi un bun creştin, da, tocmai de 
aceea era un lucrător bun, pentru că el era mai întâi un creştin bun. Şi alergând şi luptând în 
felul acesta aştepta cu răbdare şi perseverenţă momentul fericit, când din mâna Domnului său 
preaiubit va primi cununa care nu se vestejeşte. 
 
 
Capitolul 10 

 
   Seriozitatea mare şi lepădarea de sine în toate lucrurile, cu care apostolul, ca să nu piardă 
premiul preţios, îşi trăia viaţa şi lupta lupta credinţei, şi la care îndemna şi pe corinteni, ar 
putea să dea naştere la întrebarea: „Este premiul ceresc aşa de nesigur pentru credincios şi este 
obţinerea lui dependentă de credincioşia şi umblarea sa sau este dependent de credincioşia 
neschimbabilă a lui Dumnezeu?” De astfel de întrebări este foarte capabilă firea, când 
Dumnezeu vorbeşte de responsabilitatea noastră; se amestecă foarte uşor această 
responsabilitate cu credincioşia şi harul Său neschimbabile, şi aceasta slăbeşte pe una prin 
cealaltă. Se doreşte cu plăcere ca adevărul dumnezeiesc să fie încadrat într-un sistem filozofic, 
frumos, şi nu se gândeşte, că tocmai prin aceasta se răpeşte puterea lui activă asupra inimii şi 
conştiinţei. Însă Cuvântul lui Dumnezeu, atât Vechiul Testament cât şi Noul Testament, ne 
prezintă în istorie şi învăţătură ambele adevăruri în toată puterea şi dimensiunea lor, şi inima 
smerită se supune, crede şi adoră. Este sigur, că harul şi credincioşia lui Dumnezeu niciodată 
nu pot greşi, preamărit Să fie Numele Lui! Dar aceasta nu ne eliberează câtuşi de puţin de 
responsabilitate. Dumnezeu spune celui credincios: «Cel căruia i se pare că stă în picioare să 
ia seama să nu cadă!» (versetul 12). Aici jos mergem printr-o pustie plină de ispite, unde 
suntem permanent în pericol, ca prin înşelăciunea păcatului şi prin atacurile şirete ale lui satan 
să fim atraşi de la Hristos şi să fim duşi pe un drum al cărui sfârşit este moartea şi 
condamnarea veşnică. Şi ce ne apără de acest pericol? Participarea noastră la anumite 
binecuvântări spirituale şi privilegii, participarea la botez şi la Masa Domnului, sau 
despărţirea noastră de lume? Cu siguranţă nu; căci aşa cum au făcut unii, care odinioară au 
umblat atenţi şi au savurat toate acestea, şi-au pus din nou piciorul pe cărarea lunecoasă. Şi 
vai! Nu rareori aceştia caută apoi să se liniştească cu binecuvântările primite şi să se laude cu 
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participarea lor la privilegiile sfinţilor. Ei vorbesc încă despre credincioşia de nestrămutat şi 
harul lui Dumnezeu, despre care starea lor proprie dă dovada cea mai clară că abuzează de 
ele. O, nu este nimic mai nebunesc şi mai periculos, decât să te linişteşti acolo unde Cuvântul 
lui Dumnezeu şi mărturia Duhului Sfânt nu dau linişte! 
   Cu privire la acest pericol face apostolul pe corinteni atenţi în acest capitol, prin aceea că le 
pune înaintea ochilor căile lui Dumnezeu cu Israel, căi care dovedesc în modul cel mai clar 
responsabilitatea poporului lui Dumnezeu aici jos şi despre care apostolul mărturiseşte, că ele 
ar trebui să fie modele pentru noi, nu Israel, ci ceea ce s-a petrecut cu Israel: căile lui 
Dumnezeu cu acest popor au fost scrise pentru atenţionarea noastră. 
   Domnul a demonstrat în mod evident, că Israel era poporul Lui. El nu a greşit niciodată în 
bunătatea şi credincioşia Lui faţă de acest popor; dar ei au greşit faţă de El în responsabilitatea 
lor şi urmarea tristă a fost, că ei nu au intrat în ţara preţioasă, ci au pierit în pustie; şi aceste 
lucruri sunt puse înaintea ochilor noştri ca exemplu de atenţionare. Să revenim la capitolul 
însuşi. 
   Mai întâi apostolul aminteşte de binecuvântările şi privilegiile primite de Israel. «Fraţilor, 
nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost sub nor şi toţi au trecut prin mare; toţi au fost 
botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise» (versetele 1 şi 2). Norul nu a mers numai ca 
indicator înaintea copiilor lui Israel, ci şi i-a acoperit, aşa cum de exemplu vedem la urmăririle 
egiptenilor (Exod 14,19.20), şi marea le-a dat deplină siguranţă; ea i-a despărţit pentru 
totdeauna atât de Egipt, cât şi de faraon şi oştirea lui. Pe malul celălalt al râului a răsunat 
cântarea de laudă a poporului eliberat şi fericit (Exod 15). În acelaşi timp Israel a fost botezat 
în nor şi în mare pentru Moise, prin aceasta au fost uniţi cu el ca şi conducător şi mijlocitor. Ei 
erau un popor care muriseră pentru Egipt şi tot ce aparţinea de acesta. Norul şi marea erau 
pentru ei ce este crucea şi mormântul lui Hristos pentru noi. Crucea lui Hristos ne desparte de 
tot ce ar putea fi împotriva noastră, şi noi stăm pe partea cerească a mormântului gol al lui 
Hristos. De aici începe călătoria noastră prin pustie, şi în timp ce noi ca pelerini ne grăbim 
spre ţara promisă, mâncăm din mana cerească şi bem din râul ce curge din stânca spirituală. 
Aşa a fost cu Israel. Dragostea lui Dumnezeu a purtat de grijă neobosită de toate nevoile lor în 
pustie. «Toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească şi toţi au băut aceeaşi băutură 
duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească şi care venea după ei; şi stânca 
era Hristos.» (versetul 3 şi 4). 
   Mana, cu toate că era o hrană pământească, este numită aici «duhovnicească», deoarece ea 
venea direct de la Dumnezeu din cer. Era hrana poporului lui Dumnezeu în timpul 
pelerinajului spre Canaan şi era în totală opoziţie cu oalele de carne, cu ceapa şi usturoiul 
Egiptului. Era un model al lui Hristos ca adevărata pâine a vieţii, coborâtă din cer, în timp ce 
apele din stâncă simbolizează pe Duhul Sfânt, revărsat în puterea lucrării lui Hristos înfăptuită 
pe cruce. «Însă Stânca, care venea după ei, era Hristos.» El este Cel care însoțește pe ai Săi și 
le dă râurile apei vieții. El este Stânca lovită, care lasă să curgă din ea apa vieții, ca să adape 
pe poporul Său în timpul pelerinajului într-o pustie stearpă. Har preţios! Privilegiu minunat! 
Israel, deoarece lor nu le-a fost încă revelat Unsul, au înţeles puţin adevăratul înţeles şi 
caracterul esenţial al acestor binecuvântări, dar ei au văzut grija evidentă, minunată, dragostea 
şi credincioşia lui Dumnezeu. Însă acum urmează un «totuşi» îngrozitor, un totuşi, care ne 
mută deodată din partea binecuvântată a lui Dumnezeu pe partea tristă a omului, care nu 
numai că în lumina acestor binecuvântări şi a dragostei şi credincioşiei lui Dumnezeu scoate 
clar în evidenţă comportarea necredincioasă şi lipsită de mulţumire a omului, ci totodată 
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revelează şi urmările triste ale acestei comportări. «Totuşi cei mai mulţi dintre ei n-au fost 
plăcuţi lui Dumnezeu» (versetul 5). Prin necredinţă au pierdut pe Dumnezeul adevărat şi viu 
şi s-au îndreptat spre idolii morţi, s-au dedat la curvie, au ispitit pe Domnul şi au cârtit 
împotriva Lui şi a căilor Lui (versetele 7-10); şi care a fost sfârşitul trist al tuturor acestor 
lucruri? «Au fost ucişi în pustiu.» Toţi au părăsit Egiptul, toţi au mers prin pustiu, toţi au avut 
parte de puterea şi credincioşia lui Dumnezeu, toţi au fost învioraţi prin binecuvântările Sale; 
dar, vai! Numai puţini au ajuns în ţara făgăduinţei; marea mulţime a pierit prin judecata 
Domnului şi mormântul lor a fost în pustiu. Atenţionare serioasă, zguduitoare! Tot aşa este şi 
astăzi, cineva poate fi numit creştin, a părăsit lumea, a fost botezat, a luat parte la Masa 
Domnului, a umblat printre copiii lui Dumnezeu şi cu toate acestea nu va ajunge în Canaanul 
ceresc; căci, adresându-se adunării din Corint şi prin aceasta totodată şi nouă, apostolul 
adaugă cuvintele serioase: «Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne fie exemple şi au fost 
scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor» (versetul 11). Noi 
ne aflăm la sfârşitul perioadelor de timp ale lui Dumnezeu; căci ce urmează acum, este 
judecata lui Dumnezeu, unde aceste exemple nu mai pot sluji pentru viaţa de credinţă. Dar 
dacă căile lui Dumnezeu cu Israel sunt modele pentru noi, şi dacă au fost scrise pentru 
învăţătura noastră, atunci este clar, că binecuvântata poziţie sub har nu anulează 
responsabilitatea noastră. Dumnezeu rămâne totdeauna faţă de păcat acelaşi Dumnezeu sfânt 
şi drept. De aceea să punem la inimă aceste cuvinte scurte, dar serioase: «Astfel, deci, cel 
căruia i se pare că stă în picioare să ia seama să nu cadă» (versetul 12). Pericolul este mare; 
încrederea în propria putere nu ne ţine pe picioare, şi păcatul îşi primeşte totdeauna răsplata 
meritată. Pe de altă parte însă ne putem baza permanent pe credincioşia lui Dumnezeu. El nu 
permite ca noi să fim ispitiţi peste puterea noastră şi totodată poartă de grijă pentru o 
posibilitate de ieşire din încercare, pentru ca să nu greşim. «Nu va ajuns nici o ispită», scrie 
apostolul corintenilor, «care să nu fi fost potrivită naturii omeneşti», ceea ce înseamnă, că a 
fost calculată pentru natura omenească. «Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să 
fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, va pregăti şi ieşirea din ea, ca s-o 
puteţi suporta» (versetul 13). 
   Cu privire la această responsabilitate a creştinului, apostolul este preocupat acum să 
elibereze pe credincioşii din Corint de orice influenţă a slujirii la idoli, deoarece această 
slujire la idoli îndepărta inimile lor de Hristos şi le nimicea. «De aceea, iubiţii mei, fugiţi de 
idolatrie» (versetul 14). Era realmente o chestiune serioasă şi importantă; căci practicarea 
acestei slujiri îi conducea în părtăşia acelora cărora se dedicau, aceasta înseamnă, a demonilor 
sau a diavolului. Ca dovadă a acestei afirmaţii, apostolul aminteşte alte două activităţi, una din 
ele aparţinea cultului creştin iar cealaltă cultului iudaic, şi prin aceasta se îndreaptă la propria 
sentinţă a corintenilor, ca din puterea şi părtăşia acestor activităţi să deducă puterea şi părtăşia 
idolatriei. Mai întâi el se referă la Masa Domnului, spunând: «Paharul binecuvântării, pe care-
l binecuvântăm, nu este el părtăşia cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este 
ea părtăşia cu trupul lui Hristos? Pentru că noi, care suntem mulţi, suntem o singură pâine, un 
singur trup, căci toţi luăm parte la acea singură pâine» (versetul 16 şi 17). Toţi, care iau parte 
la Masa Domnului, au părtăşie la această masă cu trupul dat la moarte şi cu sângele vărsat al 
Aceluia, spre a cărui onoare a fost rânduită această masă. Ce adevăr binecuvântat! El arunca 
totodată o lumină strălucitoare spre părtăşia mesei rânduită spre onoarea diavolului. Mai mult 
chiar. Toţi, care luau parte la Masa Domnului, sunt o pâine şi un trup, deoarece toţi luau parte 
din acea singură pâine. Nu este nici o altă activitate prin care ar putea fi aşa de deplin 
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prezentată şi exprimată unitatea deplină a credincioşilor unii cu alţii, care rezultă din unitatea 
Capului cu trupul, ca prin Masa Domnului. Dar ce lumină arunca această realitate pe părtăşia 
acelora care luau parte în comun la jertfele aduse idolilor. 
   După aceea apostolul le îndreaptă privirea spre cultul iudaic şi spune: «Uitaţi-vă la Israelul 
după trup; cei care mănâncă jertfele, nu sunt ei în părtăşie cu altarul?» (versetul 18). Ei erau 
una pe deplin cu acesta, deoarece mâncau din jertfele aduse pe altar; şi aceeaşi legătură era şi 
între altarul idolilor şi cei care erau părtaşi la jertfele aduse idolilor. 
   Acum s-ar fi putut să pară corintenilor, că apostolul anulează afirmaţia lui din capitolul 8 
versetul 4, şi anume, că un idol nu este nimic în lume, şi de aceea el revine la aceasta, 
întrebând: «Deci ce spun eu? Că ceea ce este jertfit unui idol este ceva? Sau că un idol este 
ceva?» (versetul 19). În fond ambele nu erau nimic; dar prin aceasta a devenit important, că 
«ceea ce jertfesc naţiunile, jertfesc demonilor, şi nu lui Dumnezeu», aşa cum stătea scris deja 
în Deuteronom 32,17. «Şi eu nu vreau», adaugă apostolul, «ca voi să fiţi părtaşi cu demonii» 
(versetul 20). Deoarece aceştia există, poţi să fi în părtăşie cu ei. Masa, la care luau parte cei 
care slujeau idolilor, era masa diavolului, şi paharul, pe care ei îl beau, era paharul diavolului, 
un principiu important! «Nu puteţi bea paharul Domnului şi paharul demonilor; nu puteţi lua 
parte la masa Domnului şi la masa demonilor» (versetul 21). Vrem noi, prin această aşezare 
pe aceeaşi treaptă cu demonii, să provocăm pe Domnul, aşa cum a făcut Israel, despre care stă 
scris: «M-au întărâtat la gelozie prin ceea ce nu este Dumnezeu şi M-au mâniat cu 
deşertăciunile lor» (Deuteronom 32,21). Suntem noi mai tari decât El, ca să nu ne temem de 
mânia Sa? (versetul 22). Luarea în considerare a acestor lucruri este potrivită pentru a ne face 
ca printr-o râvnă sfântă să evităm tot ce lezează onoarea Domnului şi ce ar putea să ne 
amăgească la păcat şi la cădere. 
   Apostolul revine acum la mâncăruri, confirmând din nou principiul prezentat de el în 
capitolul 8, şi anume că în această privinţă el are liberate deplină; dar nu voia să se lase dus în 
robie de niciunul din aceste lucruri. Dar el nu a făcut din libertatea lui o lege, ci el a folosit-o 
pentru binele spiritual al altora, spre folosul lor, spre zidirea lor spirituală (versetul 23). Prin 
aceasta aduce atenţionarea serioasă în legătură cu «nimeni să nu caute folosul său, ci pe al 
altuia» (versetul 24), o atenţionare, care în acest caz, ca şi în altele, este demnă de luat în 
seamă. 
   Credincioşii ar trebui să mănânce tot ce se vinde pe piaţa de carne, fără remuşcări de 
conştiinţă (versetul 25); căci tot ce este dat, este pentru satisfacerea nevoilor noastre trupeşti şi 
este un dar al lui Dumnezeu; «Pentru că al Domnului este pământul şi tot ce cuprinde el» 
(versetul 26). Dumnezeu a dat toate lucrurile, pentru ca ele să fie luate de noi cu mulţumire 
spre onoarea Sa. Dacă cineva era invitat de un necredincios, el putea să mănânce din tot ce i 
se punea înainte, fără să cerceteze; dar de îndată ce acela care l-a invitat îi spunea «Lucrul 
acesta a fost jertfit idolilor», această remarcă era o dovadă, că aceasta era o problemă de 
conştiinţă pentru el, şi din pricina conştiinţei aceluia nu trebuia să mănânce (versetul 27 şi 28). 
Dar în ceea ce priveşte propria lui libertate, aceasta nu putea fi judecată după conştiinţa altuia 
(versetul 29); căci ca învăţătură este valabil principiul, că un idol nu este nimic în lume. 
«Dacă iau parte, aducând mulţumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care 
mulţumesc?» (versetul 30). Mulţumirea dovedeşte că eu recunosc pe Dumnezeu ca Creator al 
darurilor şi eu le primesc din mâna Lui; şi tot ce vine din mâna Sa este sfânt şi curat pentru 
mine. 
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   În afară de aceasta este important, să evităm tot ce nu place lui Dumnezeu, oricât ar fi de 
minimal şi lipsit de importanţă. Însă orice renunţare are valoare numai atunci când îşi are 
izvorul nu în Lege, ci în dragostea şi onoarea lui Dumnezeu. S-ar putea ca ceva în sine însuşi 
să nu fie păcat, şi totuşi nu poate fi spre onoarea lui Dumnezeu şi nu poate duce la folosul 
altora; de aceea apostolul atenţionează: «Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, 
să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu» (versetul 31); şi deoarece este mult mai 
binecuvântat să renunţ la libertatea mea, pe care am obţinut-o prin cunoaşterea adevărului, 
decât să lezez conştiinţa slabă a altora într-un fel oarecare, el adaugă imediat: «Să nu fiţi 
pricină de poticnire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu» 
(versetul 31). Apostolul însuşi a dat în privinţa aceasta un exemplu remarcabil. Lepădându-se 
de sine însuşi, el era permanent preocupat să fie de folos tuturor. În nici o privinţă nu a căutat 
folosul său, ci al celor mulţi, pentru ca ei să devină mântuiţi (versetul 33). Dragostea total 
dăruitoare şi lepădarea de sine a fost toată comportarea lui, toată năzuinţa lui îndreptată 
permanent spre mântuirea şi întărirea altora. În felul acesta de gândire era un imitator 
credincios al lui Hristos, care din pricina noastră S-a dezbrăcat de Sine Însuşi, a luat chip de 
rob şi S-a smerit până la moartea pe cruce. Şi apostolul în timp ce umbla cu perseverenţă pe 
urmele Domnului lui preaiubit, îndeamnă pe toţi credincioşii strigându-le: «Fiţi imitatorii 
mei!» (capitolul 11,1). Fie ca acest strigăt să găsească multe inimi ascultătoare şi 
binevoitoare! 
 
 
Capitolul 11 

 
   Cu primul verset al acestui capitol, în care apostolul, aşa cum am văzut, îndeamnă pe 
corinteni să fie imitatorii lui, el încheie rânduielile sale referitoare la diferitele întrebări care i-
au fost adresate şi cu versetul al doilea începe îndeosebi să vorbească despre comportarea lor 
în adunări. Cu această ocazie el pune foarte clar în lumină, în mod deosebit în capitolele 
următoare, învăţătura despre prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt în Adunare, învăţătură cu cea 
mai mare importanţă pentru toate timpurile. 
   Mai întâi apostolul îi laudă pe corinteni, că ei s-au gândit la el în toate lucrurile şi ţineau cu 
tărie învăţăturile primite de la el (versetul 2). După aceea el dă instrucţiuni cu privire la 
comportarea femeilor la rugăciune, şi anume că ele nu aveau voie să se roage fără a avea 
capul acoperit. El hotărăşte aceasta prin ceea ce era decent şi se cuvenea, punând totodată 
principiile cele mai sublime ale creştinismului la baza argumentărilor sale. El arată relaţia şi 
ordinea care există între bărbat, ca purtător al gloriei lui Dumnezeu, şi Dumnezeu Însuşi, şi în 
felul acesta aduce pe om şi comportarea sa în legătură cu Dumnezeu Însuşi. «Dar vreau să ştiţi 
că Hristos este Capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii şi că Dumnezeu este Capul 
lui Hristos» (versetul 3). Aceasta este ordinea puterii, care se ridică până la Dumnezeu Însuşi, 
Cel care este Cel mai înalt; şi onoarea Sa este singurul motiv care trebuie să ne călăuzească în 
orice relaţie. Dacă omul se ruga cu capul acoperit înaintea altora, atunci îşi dezonora Capul, 
pe Hristos, şi dacă femeia se ruga fără să aibă capul acoperit, atunci îşi dezonora capul, pe 
soţul ei (versetul 4 şi 5). Nu era lezată numai relaţia reciprocă, ci totodată nu se cuvenea să se 
procedeze aşa. «Dacă o femeie nu-şi acoperă capul, să se şi tundă. Iar dacă este ruşine pentru 
o femeie să fie tunsă ori rasă, să se acopere» (versetul 6). Bărbatul nu trebuia să-şi acopere 
capul, deoarece el reprezenta o autoritate şi în această poziţie era îmbrăcat cu gloria lui 
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Dumnezeu, ca simbol al Acestuia. Nici o putere de pe pământ nu este peste el, şi de aceea el 
nu avea voie să aibă o putere pe capul său. Femeia însă trebuia să-şi acopere capul ca dovadă 
a subordonării ei faţă de bărbat; acoperirea ei era un semn al puterii căreia ea îi era 
subordonată; ea era onoarea şi slava bărbatului (versetul 7). 
   Este deosebit de important să se înţeleagă gândurile lui Dumnezeu referitoare la relaţia 
dintre bărbat şi femeie. Vedem foarte clar, că atunci când a avut loc creaţia, bărbatul era capul 
atât al femeii cât şi al creaţiei. Femeia stă după el şi totodată ocupă locul doi între creaturile 
inteligente. «Căci nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat; şi nu bărbatul a fost creat 
pentru femeie, ci femeia pentru bărbat» (versetul 8 şi 9). Dumnezeu Însuşi a făcut pe bărbat 
stăpân peste creaţie; şi oricât de adânc ar putea fi căzut omul, totuşi gândurile lui Dumnezeu 
cu privire la ordinea în creaţie rămân totdeauna aceleaşi. Şi Iacov mărturiseşte, că omul a fost 
făcut «după asemănarea lui Dumnezeu» (Iacov 3,9); şi cu toate că el în ceea ce priveşte starea 
lui are nevoie să se nască din nou, ca să fie după asemănarea lui Dumnezeu, în ceea ce 
priveşte poziţia lui în lume el rămâne cap şi punctul central al tuturor lucrurilor, o poziţie pe 
care nici un înger nu a posedat-o vreodată – chipul lui Dumnezeu. Femeia este participantă la 
slava sa; însă ea îi este supusă. Chiar dacă acest tablou se vede în frumuseţea lui desăvârşită, 
în ceea ce priveşte bărbatul, în Hristos, şi, în ceea ce priveşte femeia, în Biserică sau Adunare, 
rămâne însă totdeauna adevărat în sine însuşi şi ca rânduială a lui Dumnezeu îşi păstrează 
drepturile sale. Şi din acest motiv, «din cauza îngerilor», femeia trebuie să aibă o putere pe 
cap (versetul 10), pentru ca să arate înaintea lor, a spectatorilor, înţelepciunea nespus de 
felurită a lui Dumnezeu, ordinea acelei relaţii potrivită cu gândurile lui Dumnezeu, pentru ca 
şi în aceasta să se vadă şi să fie admirat de ei rezultatul minunat al răscumpărării înfăptuite. Şi 
ca să ferească pe bărbat de îngâmfare şi pe femeie de descurajare, apostolul adaugă cuvintele 
«totuşi, în Domnul, nici femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci după cum 
femeia este din bărbat, tot aşa şi bărbatul prin femeie, şi toate sunt de la Dumnezeu» (versetul 
11 şi 12). Amândoi sunt una în Hristos; niciuna din părţi nu poate fi fără cealaltă; ambele au 
nevoie una de alta potrivit rânduielii lui Dumnezeu; amândoi vin de la el şi, fără să se ţină 
seama de supunerea femeii, să se privească ca creaturi directe ale lui Dumnezeu, care în 
Hristos sunt pe deplin una. Aici era vorba de întrebarea cu privire la comportarea femeii, 
atunci când se ruga înaintea altora. «Judecaţi voi singuri: este cuviincios ca o femeie să se 
roage lui Dumnezeu cu capul descoperit?» (versetul 13). Apostolul se referă totodată la 
rânduiala naturală. Părul lung era o ruşine pentru bărbat, în timp ce pentru o femeie era o 
onoare şi o podoabă. Părul ei lung lăsa să se înţeleagă foarte clar, că ea trebuia să aibă o 
putere pe capul ei, şi ei nu îi era permis să se înfăţişeze înaintea tuturor cu libertatea pe care o 
avea soţul ei. Părul ei, care i-a fost dat ca o învelitoare, lăsa să se recunoască această modestie 
şi supunere şi arăta că în aceasta consta onoarea ei deosebită şi adevărata ei poziţie aici jos 
(versetul 15). 
   Apostolul a elucidat această chestiune sub toate aspectele şi i-a prezentat locul care i se 
cuvine potrivit gândurilor lui Dumnezeu. Totodată noi avem în aceasta o dovadă suplimentară 
a blândeţii şi îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, cu care El Însuşi se preocupă în lucrurile cele 
mai minore să călăuzească aici jos pe credincioşii cei mai slabi şi să-i înveţe; şi de aceea este 
cu atât mai trist, când aceste eforturi ale lui Dumnezeu sunt trecute cu vederea şi îndrumările 
Lui pline de dragoste şi îndelungă răbdare nu sunt luate în seamă şi dimpotrivă noi acţionăm 
cum considerăm noi că este bine sau judecăm chiar gândurile lui Dumnezeu şi obiectăm 
împotriva lor. Apostolul cunoştea foarte bine această înclinaţie tristă a inimii omeneşti şi a 
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căutat să-i iese mai dinainte în întâmpinare: «Dacă cineva ar vrea să se certe, noi n-avem un 
astfel de obicei şi nici bisericile lui Dumnezeu» (versetul 16). 
   Apostolul vorbeşte acum despre felul strângerilor lor laolaltă; şi chiar dacă el putea să-i 
laude pentru ascultarea lor de învăţăturile primite de la el (versetul 2), totuşi în această 
privinţă el nu putea s-o facă, pentru că ei se adunau laolaltă «nu pentru mai bine, ci pentru mai 
rău», spre decădere (versetul 17). În strângerile lor laolaltă se arăta un duh de neînţelegere, 
care ameninţa să distrugă total legătura unităţii şi care, dacă el nu era înfrânat, ducea inevitabil 
la împărţirea Adunării în secte sau partide. Acestea vor fi apoi chiar necesare pentru 
vindecarea pagubei, ca să deschidă ochii celor aprobaţi şi să le ofere ocazia să se arate ca atare 
prin despărţirea de acestea (versetul 19). Pentru ei paguba va fi spre binecuvântare. 
   Acest conflict sau duh de partidă s-a arătat mai întâi la Masa Domnului, la sărbătoarea de 
aducere aminte de moartea Domnului, şi anume într-un mod aşa de trist, că apostolul a trebuit 
să le spună: «Când vă adunaţi, deci, în acelaşi loc, nu mâncaţi cina Domnului, fiindcă atunci 
când mâncaţi, fiecare ia cina adusă de el, înaintea altuia; aşa că unul este flămând, iar altul 
este beat» (versetul 20 şi 21). Tocmai cina, care în mod deosebit exprimă unitatea trupului, 
aceasta înseamnă a Adunării, expresia adevărată şi esenţială a ei, a descoperit în adunarea din 
Corint cea mai tristă scizionare. Mulţi se gândeau numai la ei înşişi şi nu se gândeau la 
Adunare. Călăuziţi de egoism, veneau la locul strângerilor laolaltă, nu aşteptau pe ceilalţi, ci 
luau înainte cina lor, mâncau şi beau, în timp ce cei care veneau mai târziu erau flămânzi. Ce 
dezonoare pentru Domnul şi ce festivitate a sărbătoririi morţii Sale! Flămânzi şi beţi erau 
adunaţi ca să facă Cina Domnului. Aceasta era realmente un mod nedemn prin care s-a 
pierdut total caracterul adevărat al strângerii laolaltă ca Adunare a lui Dumnezeu şi scopul 
nobil şi solemn al acesteia. Egoismul şi neînţelegerea umplea inimile acelora care erau 
adunaţi să sărbătorească moartea Domnului, care este dragoste, care S-a dezbrăcat de Sine 
Însuşi şi S-a dat la moarte pentru toţi. Moartea, pentru care veniseră s-o vestească şi ale cărei 
simboluri de amintire le aveau înaintea lor, era tocmai dovada cea mai înaltă a acestei 
dragoste şi a acestei dăruirii. Cât era deci de nedemn, ca aici să te gândeşti la tine însuţi, să 
urmăreşti scopuri partinice, să ai o inimă descurajată pentru alţii sau chiar pentru Adunarea lui 
Dumnezeu, pentru care Hristos Şi-a vărsat sângele preţios, să fii fără compasiune faţă de 
săraci, da, să fi preocupat în chip nedemn cu nevoile proprii trupeşti, sau chiar să satisfaci 
poftele cărnii proprii! Aceasta realmente nu mai era «mâncarea cinei Domnului». Ei au făcut 
din masa Sa o masă obişnuită a unui om şi au profanat-o. Ei nu mai veneau să-şi satisfacă 
nevoile spirituale, ci nevoile trupeşti; şi de aceea apostolul întreabă: «N-aveţi case ca să 
mâncaţi şi să beţi acolo? Sau dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu şi daţi de ruşine pe cei care n-
au?»2 (versetul 22). 
   Prin faptul că fiecare mânca mai înainte propria cină, pe care probabil a adus-o cu sine, 
Adunarea lui Dumnezeu nu mai era onorată ca atare, ci dimpotrivă era «dispreţuită», şi 
săracul, care nu avea nimic, era făcut de ruşine. În ultimele două versete ale acestui capitol 

                                                           
2 Nu putem presupune că în locul acesta este vorba de săraci şi bogaţi: căci cuvintele: «aşa că unul este flămând, 
iar altul este beat» (versetul 21) nu se pot referi în context la săraci, care sunt flămânzi, şi bogaţi, care au din 
belşug. Apostolul spune: «Când vă adunaţi ca Adunare». În versetul 22 el se adresează iarăşi la toţi şi îi întreabă 
pe toţi: «N-aveţi case ca să mâncaţi şi să beţi acolo?» Apostolul vrea în mod deosebit să împiedice dezordinea 
care luase naştere, care degrada Masa Domnului făcând din ea o masă obişnuită; deci nu trebuie să se vină la 
Masa Domnului pentru a astâmpăra foamea; de aceea bogatul şi săracul trebuie să mănânce acasă. «Cei care n-
au» nu sunt deci săraci, ci aceia care nu au mai găsit nimic la Masa Domnului, deoarece aceia care nu au aşteptat 
au consumat totul. Aceştia puteau fi săraci şi bogaţi, care acum stăteau acolo «daţi de ruşine». 
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apostolul revine încă o dată la aceasta, făcând rânduiala: «Astfel, fraţii mei, când vă adunaţi 
ca să mâncaţi, aşteptaţi-vă unul pe altul. Dacă-i este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca 
să nu vă adunaţi spre judecată» (versetul 33 şi 34). Desigur, era demn de lăudat faptul că se 
adunau să mănânce; dar trebuiau să aştepte până când toată adunarea era prezentă şi puteau să 
mănânce împreună; şi pentru ca cineva să nu fie ispitit din cauza foamei, să se comporte 
contrar acestei rânduieli, el trebuia să mănânce mai înainte acasă. Comportarea lor de până 
acum nu era nicidecum vrednică de laudă (versetul 22). 
   După aceea apostolul se foloseşte de această ocazie, ca să le pună pe inimă caracterul 
adevărat şi importanţa Cinei şi să le arate ce loc ocupă acest subiect în gândurile lui 
Dumnezeu în timpul întregului nostru pelerinaj aici pe pământ. Deja rezultatul trist, care 
reieşea din neglijarea şi subaprecierea acestei rânduieli, confirma foarte categoric importanţa 
ei şi cât de mult dorea Domnul respectarea ei. Apostolul era pe cale să vorbească de puterea 
Duhului Sfânt, revelată în darurile Sale, precum şi de necesitatea de a purta de grijă de 
ordinea şi zidirea spirituală a Adunării; înainte însă ca el să facă aceasta, el prezintă mai întâi 
Cina Domnului ca subiectul cel mai sublim al Adunării. Printr-o revelaţie deosebită i s-a făcut 
cunoscut şi a fost confirmată menţinerea acesteia (versetele 23-25). Aceasta ne face să 
deducem valoarea mare pe care Domnul o pune pe starea noastră spirituală. Moartea lui 
Hristos, trupul Său dat la moarte şi sângele Său vărsat, sunt puse înaintea sufletului nostru ca 
fundament al întregului nostru serviciu divin. Biserica sau Adunarea este întemeiată pe 
această lucrare minunată de răscumpărare, şi toate binecuvântările ei sunt dependente de ea. 
Salvarea ei, bucuria ei în libertatea creştină, prezenţa Duhului Sfânt, exercitarea darurilor Sale 
felurite spre zidirea ei spirituală, pe scurt, totul îşi are punctul de plecare în dragostea lui 
Dumnezeu şi jertfa lui Hristos. Duhul Sfânt dă mereu mărturie despre aceasta şi se străduieşte 
să menţină importanţa acesteia în inima sfinţilor. 
   Domnul Însuşi, înainte ca El să părăsească lumea aceasta şi să meargă la Tatăl, a solicitat pe 
ai Săi să-şi amintească de moartea Sa prin sărbătorirea Cinei. Propria sa bucurie, dorinţa 
inimii Sale era ca la acea ultimă masă de Paști să sărbătorească împreună cu ucenicii Săi 
această sărbătoare, pentru ca ei să poată auzi din propria Lui gură aceste cuvinte minunat de 
preţioase: «Acesta este trupul Meu, care este pentru voi», şi: «Acest pahar este legământul cel 
nou în sângele Meu». Oricât de importante ar fi toate celelalte scopuri ale strângerii noastre 
laolaltă, sărbătorii Cinei Domnului i se cuvine locul întâi şi cel mai nobil. Nici o altă lucrare 
nu este aşa de potrivită ca Cina Domnului, ca să ne facă să simţim dependenţa şi nimicnicia 
noastră totală. Hristos şi dragostea Sa sunt aici singurul subiect al inimii şi al adorării noastre; 
aici trebuie să fie exclus complet orice gând cu privire la noi înşine. Chiar dacă şi conştiinţa 
noastră mărturiseşte că avem nevoie de curăţire şi din natură nu suntem nimic altceva decât 
păcătoşi sărmani, reprobabili, totuşi dovezile dragostei Sale, pe care le avem aici înaintea 
noastră, ne vestesc pe deplin că noi suntem mântuiţi pentru totdeauna şi toate păcatele noastre 
au fost anulate. De aceea ea este şi o sărbătoare a mulţumirii şi a bucuriei şi nu de suspine şi 
tristeţe. Aici sunt trezite sentimentele cele mai lăuntrice ale dragostei şi adorării. Era în 
aceeaşi noapte în care Isus a fost vândut şi ştia ce Îl aştepta, când El a instaurat această 
aducere aminte de moartea  şi dragostea Sa. Aşa cum mielul pascal amintea de ieşirea copiilor 
lui Israel, amintire care a avut loc prin jertfa adusă în Egipt, tot aşa Cina Domnului trebuia să 
amintească de jertfa lui Hristos şi mântuirea de păcatele noastre adusă de aceasta. Hristos este 
acum în slavă şi Duhul Sfânt a venit pe pământ, dar amintirea noastră de El nu trebuie să 
înceteze; şi în această amintire, trupul Său dat la moarte şi sângele Său vărsat sunt subiectul 
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cel mai înalt şi sublim al sufletelor noastre. Noi avem permanent privilegiul să savurăm 
părtăşia cu Hristosul glorificat; dar la Cină evocăm prin credinţă pe Cel răstignit şi avem parte 
de trupul Său dat la moarte şi de sângele Său vărsat. Nu este Hristos, aşa cum este El acum, 
căci trupul Lui este acum glorificat; şi nici nu este înfăptuirea a ceea ce este El, căci aceasta 
nu ar fi amintire; ci este aducerea aminte de ceea ce a fost El pe cruce. La această masă stă 
înaintea ochilor noştri trupul dat la moarte al Mântuitorului nostru, şi sângele Lui vărsat pune 
stăpânire pe toate gândurile şi sentimentele noastre. Este un Hristos vândut şi omorât, de care 
ne amintim. Însă sărbătoarea aducerii aminte Îl cuprinde pe El Însuşi, propria Sa Persoană, şi 
nu numai valoarea jertfei Sale. Şi nici nu este atât de mult intenţia Duhului lui Dumnezeu să 
ne prezinte în locul acesta efectul morţii Sale, ci mult mai mult ceea ce leagă inima de El în 
momentul amintirii de moartea Lui. Noi sărbătorim «moartea Domnului». O, câte gânduri 
preţioase se leagă pentru noi de aceste două cuvinte «moartea Domnului». Cât de nemăsurat 
sunt harul şi dragostea, care se ascund în ele, şi cât de nepătrunsă este valoarea şi dimensiunea 
efectului lor! Prin ele conştiinţa este redusă total la tăcere şi inima este umplută cu linişte 
sfântă. În acelaşi timp însă vedem aici şi sfârşitul relaţiei lui Dumnezeu cu lumea pe baza 
responsabilităţii omului; pentru ea, pentru lume, rămâne numai judecata. Această moarte a 
desfăcut orice legătură cu lumea şi a pus în lumină imposibilitatea oricărei relaţii între 
Dumnezeu şi om, ca şi copil al primului Adam. Noi însă vestim această moarte (versetul 26), 
care ne-a adus viaţa, care ne-a salvat de la pierzare şi a îndepărtat pentru totdeauna păcatele 
noastre; noi o serbăm ca triumf asupra lumii, păcatului, morţii şi diavolului, până când 
Domnul lepădat va reveni şi ne va lua la Sine în cer, pentru ca apoi să ne facă parte în chip 
desăvârşit de legătura binecuvântată care există între El şi Dumnezeu. Ce perspectivă 
minunată într-un moment în care se revarsă spre noi plinătatea dragostei Aceluia care pentru 
noi Şi-a dat trupul la moarte şi Şi-a vărsat sângele! Noi ne amintim de dragostea Sa; noi 
vestim moartea Sa; noi mărturisim unitatea trupului, unitatea cu toţi aceia care sunt părtaşi 
împreună cu noi la o singură pâine (capitolul 10,17), şi aşteaptă revenirea Sa. Şi Domnul 
Însuşi este Cel care ne îndreaptă gândurile spre această rânduială, şi anume în modul cel mai 
impresionant, în aceeaşi noapte în care El a fost vândut. De aceea este foarte natural, că acela, 
care ia parte în chip nedemn, se face vinovat de dispreţuirea trupului şi sângelui, sau 
păcătuieşte cu privire la ele (versetul 27). Aici nu este vorba de faptul, cine are voie să ia parte 
la Masa Domnului, dacă cineva se simte demn de a lua parte, ci pur şi simplu de felul în care 
el ia parte la ea. Fiecare credincios are privilegiul să fie acolo, dacă vreun păcat oarecare nu-l 
exclude de la aceasta. Dar dacă un creştin nu se judecă singur, ci ia parte în chip uşuratic la 
Masa Domnului, fără să onoreze ce reprezintă Cina pentru sufletul lui şi ce leagă Hristos cu 
aceasta, şi deci nu face nici o diferenţă între Masa Domnului şi o masă obişnuită, atunci el 
dispreţuieşte  şi dezonorează trupul Domnului dat la moarte şi sângele Său vărsat, şi urmează 
disciplinarea. De aceea apostolul spune: «Fiecare să se cerceteze pe sine însuşi, şi aşa să 
mănânce din pâine şi să bea din pahar. Căci cine mănâncă şi bea, îşi mănâncă şi bea o 
judecată împotriva lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului» (versetul 28 şi 29). 
Domnul nu poate fi indiferent faţă de o atitudine lipsită de respect. El nu poate accepta ca 
faptul acela, care reprezintă această moarte, pe care El a suferit-o pentru păcat, să fie profanat 
prin păcat şi delăsare. Nu ar însemna nimic altceva, decât ca şi cum trupul Domnului Însuşi să 
fie profanat, şi că Hristos, care mai bine a vrut să moară decât să permită ca păcatul să fie 
înaintea lui Dumnezeu, este dezonorat. Şi ce reprobabil şi deosebit de nedemn ar fi, dacă noi 
am vrea să legăm moartea Sa, prin care El a anulat toate păcatele noastre, în chip indiferent cu 
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păcatul! Dacă are loc aceasta, dacă noi nu deosebim trupul Domnului, dacă luăm parte în chip 
nedemn şi uşuratic la cina Domnului, la acest punct central invizibil al părtăşiei şi expresiei 
morţii Sale pentru păcatele noastre, atunci Dumnezeu ne va întâmpina cu disciplinare. El 
veghează cu râvnă sfântă asupra a ceea ce este destinat pentru sfinţenie şi pentru care a curs 
sângele Preaiubitului Său. Însă de îndată ce noi am uitat să ne judecăm singuri, atunci 
intervine El cu disciplinarea Sa, ca să ne corecteze şi să ne curăţească. Aceste disciplinări pot 
merge chiar până la moarte. Aşa a avut loc în Corint. «Din cauza aceasta sunt între voi mulţi 
neputincioşi şi bolnavi şi nu puţini au adormit», aceasta înseamnă, au murit (versetul 30; 
compară cu 1 Ioan 5,16 şi Iacov 5,14.15). 
   Este deci necesar ca noi înşine să ne judecăm. Această judecată de sine nu constă însă 
numai din mărturisirea păcatelor înfăptuite, ci în acelaşi timp şi în condamnarea stării inimii, 
din care a venit răul. Noi trebuie să ne judecăm singuri, înclinaţiile noastre, delăsările noastre, 
pe scurt, tot ce nu este în părtăşie cu Dumnezeu, sau împiedică această părtăşie. De îndată ce 
această judecată de sine a avut cu adevărat loc, suntem curăţiţi de răul prin care ne-am întinat, 
şi părtăşia cu Dumnezeu este restabilită. Însă Domnul aşteaptă nu numai mărturisirea noastră, 
ci şi diferenţierea stării inimii noastre, prin care noi suntem păziţi de cădere, fie în gândire sau 
prin fapte, şi nu avem nevoie să fim judecaţi de Domnul (versetul 31). Însă pentru această 
diferenţiere suntem capabili numai atunci când umblăm în lumină, aşa cum Dumnezeu Însuşi 
este în lumină. Însă de îndată ce am căzut sau înaintăm indiferenţi în lucruri care nu plac lui 
Dumnezeu, şi nu ne judecăm singuri, atunci ne judecă Domnul. «Dar, când suntem judecaţi, 
suntem disciplinaţi de Domnul, ca să nu fim condamnaţi odată cu lumea» (versetul 32). Ce 
cuvânt mângâietor în mijlocul disciplinării! Domnul poartă grijă de binele suprem alor Săi şi 
de aceea El nu poate să ne lase să înaintăm într-o stare necurată; dar noi suntem disciplinaţi de 
Domnul. Este imposibil pentru El să tolereze răul în casa Sa, deoarece el nu este compatibil 
cu sfinţenia Sa. El ne curăţă prin disciplinare şi ne reabilitează; dar El nu ne va condamna cu 
lumea. În inima Lui este numai dragoste pentru noi şi nu mai este mânie. Toate acţiunile Lui 
cu noi au ca sursă dragostea, chiar şi disciplinarea. Dacă exercitarea ei este un act al dreptăţii, 
ea mărturiseşte în modul cel mai clar osteneala Sa şi purtarea Sa de grijă pentru ai Săi. 
 
 
Capitolul 12 

 

   Moartea lui Hristos constituie punctul central al părtăşiei în Adunare şi îşi găseşte expresia 
în Masa Domnului. În afară de aceasta găsim în Adunare prezenţa şi darurile Duhului Sfânt, 
un adevăr prezentat în mod deosebit în capitolul de faţă în importanţa, puterea şi mărimea lui. 
Şi aşa cum Masa Domnului este în legătură cu unitatea Adunării şi cu responsabilitatea 
fiecărui credincios în parte, tot aşa este şi acest adevăr. Înainte de a intra detaliat în această 
temă, apostolul atrage atenţia asupra anumitor caracteristici, prin care Duhul lui Dumnezeu 
poate fi deosebit de demoni sau de duhurile rele. Acestea încercau să se strecoare în Adunarea 
din Corint şi să strice totul. Ele imitau acţiunile Duhului şi duceau în rătăcire pe credincioşi. 
Cea mai mare parte dintre credincioşii din Corint au fost mai înainte păgâni şi »se duceau la 
idolii cei muţi« (versetul 2), de aceea pericolul la ei era foarte mare, ca să fie înşelaţi prin 
imitaţiile false ale puterilor spirituale. Pericolul ameninţă însă totdeauna, şi de aceea 
credincioşii trebuie să fie totdeauna vigilenţi, ca să nu fie târâţi de înşelăciunea satanei. Satan 
încearcă în toate felurile, când cu brutalitate, ca în Corint, când cu fineţe; el se adaptează 
permanent la timp şi la împrejurări. Ia însuşi chipul unui înger de lumină, iar slujitorii lui se 
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prefac în slujitori ai neprihănirii (2 Corinteni 11,14.15). Cuvântul lui Dumnezeu ne dă în 
privinţa aceasta multe atenţionări severe. Apostolul Petru vorbeşte de învăţători falşi, care se 
vor ridica după el (2 Petru 2,1); Ioan atenţionează: »Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui 
duh, ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci 
mincinoşi« (1 Ioan 4,1). Pavel numeşte »oprirea căsătoriei şi întrebuinţarea bucatelor« (1 
Timotei 4,1-3) ca fiind învăţătură a dracilor. În 2 Tesaloniceni 2 şi în alte locuri spune clar că 
înşelăciunea şi ispita se vor înmulţi, iar la sfârşit va atinge culmi înalte. De aceea să nu ne 
mirăm că în timpul nostru sunt aşa de multe rătăciri periculoase şi nimicitoare, rătăciri care 
într-un mod deosebit de trist slăbesc şi mutilează lucrarea Domnului, dezonorând şi înjosind 
chiar Persoana Lui; şi este foarte trist, căci deseori chiar credincioşii acceptă mai mult sau mai 
puţin astfel de învăţături false, fără ezitări şi fără să le verifice, şi nici nu se despart cu toată 
hotărârea de aceia care stăruiesc în ele! Cât de puţin este luată în considerare în zilele noastre 
atenţionarea apostolului; »depărtează-te de cel ce aduce dezbinări« (compară cu Tit 3,10; 2 
Ioan 10). Aceasta dovedeşte o lipsă mare în râvna pentru onoarea Domnului şi în preţuirea 
lucrării Sale preţioase. 
   Pericolul de a fi înşelat prin şiretlicul satanei este totdeauna prezent, şi de aceea, aşa cum am 
spus, trebuie să fim veghetori şi treji şi să rugăm cu stăruinţă pe Domnul ca să ne păzească şi 
să ne umple cu Duhul, care toarnă în inimile noastre puterea adevărului. Dacă ne lipseşte 
această putere, atunci, fiind orbiţi de înşelăciunea satanei, este uşor ca să nu mai fim în stare 
să deosebim lucrarea Duhului de cea a duşmanului. Istoria ne arată, ce este omul în stare să 
creadă, spre ce nebunii poate fi târât, atunci când s-a dat pe sine la dispoziţia puterii 
duşmanului. 
   Semnul caracteristic adevărat, prin care se deosebeşte darul sau semnul adevărat de cel fals, 
era Persoana lui Hristos: »De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui 
Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” Şi nimeni nu poate zice: „Isus este Domnul!”, 
decât prin Duhul Sfânt.« (versetul 3). Aici este vorba de rostirea acestui Nume nu de către cei 
credincioşi, sau de către cei necredincioşi, ci de mărturisirea acestuia prin duhurile (compară 
cu 1 Ioan 4,1-3) care au pătruns în Adunare prin diferite persoane şi au devenit active. Un duh 
fals nu mărturisea acel Nume, el nu spunea »Domnul Isus!« Influenţa acestor forţe demonice 
în Adunarea din Corint era deja mare, aşa că au uitat importanţa Numelui Isus, sau cel puţin 
nu s-a observat că acele Duhuri nu-L mărturiseau. 
   După aceste analize necesare, apostolul vorbeşte despre prezenţa Duhului Sfânt între 
creştini, despre manifestarea acestei prezenţe prin daruri, exercitată cu ajutorul mădularelor 
trupului lui Hristos, care slujea fie spre dezvoltarea şi zidirea Adunării, sau era o dovadă a 
recunoaşterii ei de către Dumnezeu. Dumnezeu Însuşi era acum prezent pe pământ. El locuia 
atât în fiecare credincios în parte, cât şi în Adunare, Templul Său spiritual. Până la revărsarea 
Duhului Sfânt în ziua de Rusalii, El era făgăduit şi din când în când era activ pe pământ, dar 
acum Şi-a făcut locuinţa în ai Săi. El este descoperirea prezenţei lui Dumnezeu, atât în slava 
Sa, cât şi în puterea Sa, şi cu privire la ceea ce este El. Totodată El este legătura părtăşiei 
dintre Adunare şi Hristos, precum şi a părtăşiei fiecărui credincios în parte cu El. Locuirea Lui 
în noi este realizarea şi puterea părtăşiei noastre cu Dumnezeu, Tatăl, şi cu Isus Hristos, 
Domnul nostru, şi fără această părtăşie suntem inapţi să recunoaştem şi să împlinim voia 
plăcută a lui Dumnezeu. 
   Prezenţa Duhului Sfânt pe pământ este roada lucrării lui Hristos şi a şederii Lui la dreapta 
lui Dumnezeu. Lucrarea Lui este terminată, Adunarea a fost salvată şi curăţită prin sângele 
Lui, şi a fost unită într-un Trup, ea este vasul şi mărturia puterii lui Hristos, care lucrează în 
mădularele Sale. El »S-a suit sus, a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor« (Efeseni 4,8). 
Cei ce cred în Hristos au fost eliberaţi prin lucrarea Sa de răscumpărare în chip desăvârşit de 
puterea satanei, au devenit vase ale harului şi puterii care coboară de la El, Capul Adunării, şi 
prin darurile care le-au fost date sunt aici jos unelte ale lui Hristos, Cel nevăzut. Aceste daruri 
pot fi văzute fie ca daruri ale lui Hristos, ca în Efeseni 4, sau acţiune şi comunicare din partea 



Epistola întâi către Corinteni - H. C. Voorhoeve 

42 

Duhului Sfânt, care locuieşte în Adunare, cum se vede din capitolul 11. Darurile sunt de două 
feluri, aşa cum am văzut: cele ce slujesc pentru strângerea şi zidirea sufletească a trupului lui 
Hristos, şi acelea care sunt un semn pentru lume, semne vizibile ale prezenţei lui Dumnezeu 
în Persoana Duhului Sfânt în Adunare. În Efeseni 4 găsim numai pe primele, în timp ce în 
acest capitol este vorba de ambele. Este deosebit de important să facem această diferenţiere. 
Atâta timp cât Adunarea va fi pe pământ, acele daruri care sunt pentru constituirea şi zidirea 
sufletească a ei vor rămâne, căci Hristos este credincios şi iubeşte desăvârşit Adunarea Sa. 
Acele daruri, care au fost o podoabă şi o dovadă a recunoaşterii ei de către Dumnezeu, au fost 
luate din cauza necredincioşiei ei; însă ele au rămas, potrivit cu hotărârea înţeleaptă a lui    
Dumnezeu, atâta timp cât a fost necesar ca să consolideze mărturia despre adevăr. 
   Să vedem acum învăţătura pe care ne-o oferă capitolul acesta cu privire la această temă 
deosebit de importantă. »Sunt felurite daruri ale harului, dar este acelaşi Duh« (versetul 4). 
Nu sunt duhuri diferite, ca la demoni, ci este un singur Duh, care se descopere în daruri 
diferite. »Sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn« (versetul 5). Oricine, care a primit un 
dar, păşeşte prin aceasta în lucrarea lui Hristos. El nu are voie să lucreze de la sine, sau cum 
gândeşte el că ar fi bine, ci în deplină dependenţă de Hristos, al cărui slujitor este, 
recunoscând domnia Aceluia, căruia Îi este dator să-I dea socoteală. Hristos ne este prezentat 
aici în autoritatea Sa absolută de Domn. »Sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, 
care lucrează totul în toţi« (versetul 6). El este izvorul oricărei puteri şi oricărei lucrări. 
   În continuare se spune: »Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora« (versetul 
7). Prezenţa şi lucrarea darurilor descoperă prezenţa şi puterea Duhului Sfânt în Adunare. Ele 
au fost date spre folosul fiecăruia în parte, dar şi spre folosul Adunării, prezentând pe cei 
cărora le-au fost încredinţate ca fiind slujitori ai lui Hristos, care sunt responsabili de 
exercitarea darurilor. Vedem aceasta foarte clar în Matei 25, în pilda talanţilor, care au fost 
încredinţaţi celor trei robi. Primii doi au fost lăudaţi şi răsplătiţi de domnul lor care se 
reîntorsese din călătorie, ultimul a fost mustrat şi pedepsit, căci din lipsă de încredere în 
domnul său a îngropat talantul. Unui om nu i se dă material şi unelte ca să nu le folosească; şi 
tot aşa aceste daruri nu sunt date ca să nu fie folosite. Prezenţa lor dă celui credincios nu 
numai împuternicirea ca să le folosească, ci prin aceasta el are datoria sfântă de a le folosi, 
fiind pe deplin conştient că este responsabil faţă de Hristos, Domnul şi Capul Adunării, şi nu 
faţă de oameni. Şi apostolul Petru atenţionează: »Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al 
lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit« (1 Petru 
4,10). 
   În continuare sunt enumerate diferite daruri. »De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să 
vorbească despre înţelepciune« (versetul 8), darul prin care ne folosim de lumina divină, în 
toate împrejurările prin care trecem aici pe pământ, ca să vedem şi să judecăm lucrurile în 
această lumină, şi să recunoaştem în toate căile noastre voia bună a lui Dumnezeu; »altuia, să 
vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh«, înţelegerea şi transmiterea gândurilor 
lui Dumnezeu, aşa cum au fost ele descoperite; »altuia credinţa, (prin puterea) prin acelaşi 
Duh« (versetul 9), nu credinţa în Evanghelie, care este partea tuturor credincioşilor creştini, ci 
credinţa ca putere dată de Dumnezeu, pentru ca în mijlocul celor mai mari greutăţi şi prigoniri 
să ai ochii îndreptaţi cu toată încrederea spre Domnul; »altuia, darul tămăduirilor, prin 
acelaşi Duh«, ca prin atingere sau rostirea unui cuvânt să vindece tot felul de boli, »altuia, 
puterea să facă minuni« (versetul 10), să facă lucruri care sunt absolut în afara domeniului 
forţelor umane; »altuia, prorocia«, ca în cunoştinţă de cauză şi putere să dea mărturie spre 
zidirea altora despre adevărul descoperit; »altuia, deosebirea duhurilor«, nu pentru a face 
diferenţiere între suflete, ci pentru a deosebi învăţătura adevărată de cea falsă, entuziasmul 
adevărat de cel fals, Duhul lui Hristos şi duhul diavolului; »altuia, felurite limbi«, adică, să 
vorbească în diferite limbi, fără să le fi învăţat mai înainte, aşa cum vedem în ziua de Rusalii 
la revărsarea Duhului Sfânt; »şi altuia, tălmăcirea limbilor«. Şi acesta a fost un dar deosebit, 
care trebuia să însoţească darul vorbirii în alte limbi (compară cu 1 Corinteni 14,13). 
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»Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte« 
(versetul 11). Apostolul reia aici încă o dată că este unul şi acelaşi Duh, care independent şi 
după propria Lui voie dă fiecăruia în parte. În versetul 6 ni se spune că Dumnezeu lucrează 
diferit, iar aici este Duhul Sfânt care lucrează cum voieşte, şi tocmai aceasta ne dovedeşte în 
modul cel mai relevant, că Duhul Sfânt nu este numai o influenţă oarecare, sau o forţă 
subordonată şi pe o treaptă ierarhică inferioară, ci o Persoană liberă şi independentă, este 
Dumnezeu Însuşi. Acolo unde lucrează El, lucrează Dumnezeu. Aceste lucrări sunt daruri în 
oameni, date de Duhul Sfânt după propria Lui voie. Deci, în această împărţire a darurilor El 
este prezentat ca lucrând personal şi ca Dumnezeu, un adevăr de cea mai mare importanţă. 
Duhul Sfânt este punctul central al trupului şi forţa vie a lui. El lucrează în fiecare mădular şi 
prin fiecare mădular; în exercitarea acestor daruri ele sunt mădulare ale aceluiaşi trup, 
constituit prin prezenţa şi puterea Duhului Sfânt. În această lumină, orice acţiune 
independentă, orice dispoziţie despotică din partea omului cu privire la constituirea şi zidirea 
sufletească a Bisericii, sau Adunării, trebuie să ne apară ca o aroganţă a firii (cărnii), prin care 
se îngrădeşte prezenţa Duhului Sfânt, este distrus prestigiul Lui şi este frânată acţiunea Lui 
liberă, fiind chiar înlăturată. Aproape că nu există un alt păcat care să frâneze aşa de mult 
maturizarea trupului, să-i distrugă unitatea, să dezonoreze pe Domnul, care este Capul 
Adunării, şi să întristeze pe Duhul Sfânt care locuieşte în ea! 
   În versetele care urmează, într-un mod foarte simplu şi clar, ne este prezentată învăţătura cu 
privire la trup şi la mădulare lui Hristos. Duhul Sfânt uneşte pe toţi creştinii adevăraţi într-un 
trup. »Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele 
trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, - tot aşa este şi Hristos« (versetul 12). 
Prin această expresie este prezentată în chip minunat de frumos unitatea Adunării cu Capul ei. 
În loc ca prin această comparaţie cu corpul omenesc să se spună: tot aşa este şi Adunarea, 
apostolul spune: »tot aşa este şi Hristos«; căci Adunarea este El Însuşi, ea este trupul Lui. Cu 
toate că sunt multe mădulare, care au primit fiecare în parte diferite daruri şi exercită diferite 
lucrări, ele constituie împreună un trup. Este »un trup şi un Duh« (Efeseni 4,4). »Noi toţi, în 
adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie greci, 
fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh« (versetul 13). Unitatea 
Trupului şi legătura dintre fiecare mădular în parte a luat naştere prin botezul Duhului Sfânt. 
El este totodată puterea acestei unităţi, în timp ce Masa Domnului este expresia văzută a 
acesteia. Caracterele care diferenţiau pe Iudei de Greci au încetat să mai existe în acest Trup, 
diferenţa dintre rob şi slobod a dispărut. Toţi au fost adăpaţi dintr-un Duh, au devenit părtaşi 
unuia şi aceluiaşi Duh, au fost unşi de unul şi acelaşi Duh şi împreună constituie întregul 
armonic, Trupul, al cărui Cap este Hristos, Domnul slavei. Aşa cum corpul omenesc este 
constituit din mai multe mădulare, şi fiecare mădular îşi are locul şi rolul lui deosebit, tot aşa 
este şi cu Trupul lui Hristos. Toate mădularele îşi au locul lor deosebit în el şi au fiecare 
darurile lui (versetele 14-20). Toate îşi exercită lucrarea ca slujitori ai lui Hristos, pentru 
strângerea şi zidirea sufletească a întregului Trup, ale cărui mădulare sunt. În acelaşi timp 
mădularele sunt unul pentru altul, sunt dependente unul de altul, au nevoie unul de altul şi 
sunt strâns înrudite între ele. Aşa cum piciorul nu poate spune mâinii: »nu am trebuinţă de 
tine«, tot aşa un creştin credincios nu trebuie să spună despre un altul, nu am trebuinţă de tine. 
Dacă privim corpul omenesc, aşa cum Dumnezeu l-a creat în înţelepciunea Lui, găsim că cele 
mai slabe mădulare sunt de cea mai mare necesitate, că cele mai lipsite de cinste şi cele mai 
necuviincioase le îmbrăcăm şi le împodobim cel mai mult, sunt înconjurate cu cinste mai 
mare decât au părţile frumoase ale trupului, care nu au nevoie de ea (versetele 21-25). Tot aşa 
este şi cu Trupul lui Hristos, în care darurile cele mai strălucitoare au cea mai mică valoare în 
comparaţie cu cele neînsemnate. De altfel toate mădularele au nevoie unul de altul şi sunt 
necesare pentru creşterea întregului Trup, fiecare la locul lui. 
   Din păcate, este adevărat că din cauza necredincioşiei Bisericii, sau a Adunării, a luat 
naştere o mare confuzie şi se vede puţin din exercitarea diverselor daruri, dar cu toate acestea 
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rămâne valabil, că fiecare mădular a primit un anumit dar, faţă de care este răspunzător, 
putându-l folosi, sau îngropându-l, să-l întrebuinţeze aducând folos, sau să-l neglijeze, 
aducând pagubă. Domnul rămâne totdeauna credincios şi iubeşte în orice timp în chip 
desăvârşit Adunarea Sa. De îndată ce noi, despărţiţi de lume şi de orice partidă, ne strângem 
simplu în Numele Domnului Isus, atunci ne putem baza pe prezenţa Sa şi pe descoperirea 
harului şi dragostei Sale. Nu vom duce lipsă de nimic în ceea ce priveşte creşterea în har şi în 
cunoştinţă. 
   Legătura intimă dintre mădulare este exprimată foarte frumos în versetul care urmează. »Şi 
dacă sufere un mădular, toate mădularele sufăr împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, 
toate mădularele se bucură împreună cu el« (versetul 26). Această compasiune reciprocă este 
consecinţa normală a unităţii Trupului, care a fost uns printr-un duh. Toate mădularele sunt 
strâns legate între ele şi au parte comună la durere şi la bucurie. Duhul Sfânt, care însufleţeşte 
pe toţi, trezeşte aceste simţăminte, care sunt în Isus Hristos Însuşi; căci Adunarea este Trupul 
Lui. »Voi sunteţi Trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele Lui« (versetul 27). Prin 
aceste cuvinte preţioase se exprimă atât mărimea privilegiului nostru, cât şi marea noastră 
responsabilitate. 
   Este remarcabil, că deşi Adunarea din Corint era numai o parte a Trupului universal, Pavel 
vorbeşte totuşi aici de întreg Trupul. El putea să facă aceasta, deoarece Adunarea din această 
localitate în principiu – în privinţa aceasta nu este nici-o îndoială! – era Trupul lui Hristos. 
Creştinii de acolo trăiau şi lucrau ca mădulare ale unui Trup. Acest fapt este de cea mai mare 
importanţă. În poziţia lor înaintea lui Dumnezeu, creştinii credincioşi dintr-o localitate sunt 
priviţi ca înfăţişând întreaga Adunare, şi nu despărţiţi şi independenţi de alţii. În tot Noul 
Testament nu este vorba de mădulare ale unei Biserici, sau altei Biserici, cel puţin această 
expresie nu se foloseşte niciodată în acest sens, aşa cum se obişnuieşte astăzi, ci numai de 
mădulare ale trupului lui Hristos. 
   »Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învăţători; 
apoi, pe cei ce au darul minunilor; apoi, pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, 
cârmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi« (versetul 28). Să observăm că Dumnezeu nu a dat 
aceste daruri diferite unuia, ci Adunării, şi că Dumnezeu le-a dat, şi nu Adunarea. Şi dacă 
Duhul Sfânt dă diferite daruri spre folosul întregului Trup, atunci ele trebuie practicate de 
fiecare mădular în parte şi trebuie recunoscute. Adunarea nu trebuie să facă nimic mai mult, 
decât numai să se supună conducerii Mângâietorului ei, să aştepte descoperirea darurilor 
necesare şi să se folosească de darurile descoperite. În nici-un caz nu este chemată să facă mai 
mult decât să recunoască darurile descoperite şi să le folosească. Tot ce face în afară de 
aceasta este numai o împiedecare a acţiunii libere a Duhului Sfânt. 
   Prin enumerarea diferitelor daruri din versetul 28 să nu se considere că este o listă detaliată 
a acestora, ci este amintită numai ierarhia lor; vedem că vorbirea în alte limbi, căreia 
corintenii îi acordau o deosebită valoare, ocupă ultimul loc. Ce ruşinos pentru mândria lor! 
Diferenţa cu privire la importanţa darurilor depinde numai de măsura în care ele slujesc zidirii 
sufleteşti a Trupului, şi în privinţa aceasta vorbirea în alte limbi avea cea mai mică valoare. 
De aceea apostolul îndeamnă pe corinteni să năzuiască după acele daruri, prin care Adunarea 
este cel mai mult zidită sufleteşte. »Umblaţi dar după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta 
o cale nespus de bună« (versetul 31). Pretutindeni unde au fost aceste daruri minunate, care 
erau o descoperire a puterii lui Dumnezeu şi a tainelor înţelepciunii Sale, era ceva de 
dobândit, şi care în ochii lui Dumnezeu era cel mai preţios, şi anume dragostea. Ea este natura 
Lui proprie, expresia fiinţei Sale; »căci Dumnezeu este dragoste«. Şi prin dragoste noi stăm în 
cea mai intimă şi desăvârşită legătură, prin descoperirea ei corespundem felului Lui de a gândi 
şi facem bucurie inimii Lui. 
 
 
 



Epistola întâi către Corinteni - H. C. Voorhoeve 

45 

Capitolul 13 

 

   În acest capitol apostolul vorbeşte mai întâi despre lipsa de valoare a celor mai strălucitoare 
daruri, cu excepţia dragostei. El arată caracterul adevărat al acestei dragoste şi existenţa ei 
veşnică, în opoziţie cu restul darurilor, care toate vor avea un sfârşit. Dragostea este natura 
Dumnezeului neschimbător; ea este izvorul nesecat al tuturor acţiunilor Sale faţă de noi; şi de 
aceea pentru El are valoare şi este preţios numai ceea ce îşi are izvorul în această dragoste. 
Toate celelalte sunt nimic, oricât de mult ele ar atrage admiraţia omului. Chiar dacă aş vorbi 
toate limbile omeneşti, şi chiar îngereşti, chiar dacă aşa avea darul prorociei şi aş cunoaşte 
toate tainele şi toată ştiinţa, dacă aş avea toată credinţa încât să mut şi munţii, dacă mi-aş 
împărţi toată averea şi chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, da, dacă aş putea face toate 
acestea, şi din cauza aceasta aş fi admirat de toţi oamenii, fiind considerat ca privilegiat şi 
lăudat ca fericit, totuşi nu aş fi nimic şi nu aş câştiga nimic prin acestea, dacă mi-ar lipsi 
dragostea, dacă ea nu ar fi izvorul şi singurul motiv al tuturor acţiunilor mele (versetele 1-3). 
Adevăr serios şi pătrunzător la inimă! Un adevăr care doboară tot egoismul şi toată mândria 
deşartă a omului. Vai, cum unele gânduri şi dorinţe, dacă ar fi privite în lumina acestui 
adevăr, a singurului etalon al lui Dumnezeu, ar înceta şi cum s-ar scufunda unele admiraţii! 
Omul caută cu plăcere măreţia omului; Dumnezeu însă caută dragostea, similitudinea naturii 
Sale. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt; El este 
puterea ei. În ea noi posedăm natura dumnezeiască şi am fost făcuţi capabili să fim imitatori ai 
lui Dumnezeu. În totală opoziţie cu dragostea omenească, ea îşi caută motivele acţiunilor ei 
nu în subiectele cu care ea se ocupă, ci îl găseşte în sine însuşi; ea iubeşte, pentru că este 
dragoste. Ea nu întreabă mai întâi de vrednicia subiectului, şi ea nici nu caută recunoştinţă şi 
contrarăspuns cu dragoste din partea acestuia. Nici o slăbiciune a celorlalţi nu poate s-o 
slăbească, şi nici o ură sau vreo jignire nu poate să-i înfunde izvorul. Ea este liberă de orice 
egoism al omului, liberă de orice simţământ al cărnii (al firii). Revelarea desăvârşită a acestei 
dragoste o găsim în persoana lui Hristos, atunci când El umbla pe pământ şi Şi-a dat viaţa la 
cruce pentru noi. Dacă îi urmărim pas cu pas cărarea aici jos pe pământ, avem împlinirea 
desăvârşită a ceea ce ni se spune în acest capitol despre dragoste. Şi numai în părtăşie cu 
Hristos, care S-a dat pe Sine Însuşi ca prinos şi ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu 
(Efeseni 5,2), suntem capabili să umblăm în dragoste şi să glorificăm pe Dumnezeu. 
 
   Să privim cu toată atenţia lista frumoasă a însuşirilor diferite ale dragostei, pe care apostolul 
o prezintă aici privirii noastre în versetele 4-7. «Dragostea este îndelung răbdătoare». Ea 
suportă mult timp şi este răbdătoare cu aceia care îi pricinuiesc necaz şi pagubă. Ea nu se 
mânie repede şi încearcă mai degrabă cu indulgenţă şi îndurare să-l facă pe cel greşit să se 
întoarcă de la greşeala lui. «Este plină de bunătate.» Ea se străduieşte permanent să facă 
tuturor bine şi să le arate bunătate şi este foarte departe să răsplătească răul cu rău, ci să 
biruiască răul cu bine (Romani 12,17.21). «Dragostea nu este invidioasă», aceasta înseamnă 
că ea nu este pizmaşă. În loc să privească cu gelozie şi invidie prosperarea şi privilegiile 
altora, dimpotrivă ea se bucură de acestea. «Dragostea nu se laudă.» Ea este departe de orice 
lăudăroşenie şi orice alergare după ovaţii străine şi nu caută să se înalţe în defavoarea altora şi 
să scoată în evidenţă calităţile ei. Dragostea «nu se umflă de mândrie». Ea nu este umplută cu 
înfumurare şi vanitate, cu o părere înaltă despre sine însuşi. «Nu se poartă necuviincios», nici 
prin cuvinte nepotrivite, şi nici printr-o comportare indecentă. Orientată permanent spre binele 
şi folosul altora, pe inima ei este ordinea, bună-cuviinţa şi disciplinarea. «Nu caută folosul 
său.» Egoismul omului gândeşte numai la sine însuşi şi trăieşte numai pentru sine însuşi; 
dragostea însă este preocupată cu alţii şi pentru alţii şi poartă grijă de binele lor. În loc să se 
aştepte la recunoştinţă şi contra-dragoste, ea este chiar aptă să iubească cu atât mai mult cu cât 
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găseşte mai puţin răspuns. (compară cu 2 Corinteni 12,15) «Nu se aprinde de mânie.» Ea iartă 
cu plăcere jignirile şi nu poartă câtuşi de puţin pică în inimă (versetele 4.5). 
 
   Din însuşirile dragostei, enumerate până acum, altruismul este caracterul cel mai deosebit al 
ei; imboldul permanent al ei este prosperitatea altora. Însuşirile care urmează arată mai mult 
bucuria ei pentru bine şi comportarea faţă de rău. Ea nu se lasă călăuzită de înclinaţiile adânc 
înrădăcinate ale naturii umane, care pricinuieşte cu plăcere răul la alţii, ci ea «nu se gândeşte 
la rău». Ea nu lasă niciodată loc unei bănuieli neîntemeiate, şi nici nu rosteşte o sentinţă pe 
baza simplelor presupuneri înainte sau după experienţele triste şi dezamăgirile, pe care le-a 
avut în relaţii cu alţii, ci totdeauna aşează înainte ce este cel mai bine. «Nu se bucură de 
nelegiuire, ci se bucură de adevăr» (versetul 6). Departe de a face ea însăşi răul, ea nici nu se 
bucură când alţii umblă în nelegiuire; ci în armonie cu adevărul ea se bucură permanent de 
sfinţenie, sinceritate şi onestitate. Chiar dacă ea nu vede binele, ea îl presupune; şi dacă ea 
vede răul, ea îl suportă cu indulgenţă şi răbdare. Atâta timp cât binele altora nu necesită 
descoperirea răului, ea nu-l descopere; da, dorinţa ei intimă este să poată îngropa pentru 
totdeauna răul. «Suferă toate, crede toate, nădăjduieşte toate, rabdă toate» (versetul 7). Ea 
este fără suspiciune, interpretează totul ca fiind bine, speră totdeauna ce este cel mai bine şi 
nu se lasă dusă în rătăcire prin jignirile care i se fac. Nu se gândeşte câtuşi de puţin să se 
răzbune pentru nedreptatea care i se face sau pentru insultele care i se aduc. Facă Duhul Sfânt 
ca această dragoste să fie tot mai mult puternică şi activă în noi, ca astfel însuşirile ei să 
strălucească tot mai depline în toată umblarea noastră  spre glorificarea lui Dumnezeu şi spre 
folosul celor care sunt ai Săi! 
   Dragostea este deci veşnică, deoarece ea este natura lui Dumnezeu. «Dragostea nu piere 
niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit» (versetul 8). 
Comunicările lui Dumnezeu, precum şi mijloacele prin care ni se fac aceste comunicări, 
cunoştinţa, vor avea sfârşit; dar dragostea rămâne. Aici jos noi cunoaştem adevărul numai 
parţial (versetul 9), cu toate că el a fost revelat pe deplin; noi nu suntem în stare să ni-l 
imaginăm în totalitatea lui, ci numai părţi din el; şi de aceea şi cunoaşterea noastră este 
nedesăvârşită. «Dar când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi» (versetul 
10); atunci şi cunoaşterea noastră va fi desăvârşită. Cât de mare este diferenţa între capacitatea 
de înţelegere a unui copil şi a unui om matur, între felul părerii lor cu privire la alegerea 
lucrurilor şi a bucuriei lor; dar mult mai mare va fi diferenţa între un creştin de pe pământ, 
înconjurat de tot felul de slăbiciuni, şi un creştin aflat în glorie acolo sus, unde orice 
nedesăvârşire va dispărea (versetul 11). «Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar 
atunci vom vedea faţă în faţă; acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaşte deplin, cum am 
fost cunoscut şi eu pe deplin» (versetul 12). Acolo va fi dispărut orice ceaţă; orice umbră a 
făcut loc clarităţii depline. În lumina lui Dumnezeu vom înţelege şi cunoaşte toate lucrurile în 
adevărata lor realitate. «Acum, deci, rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar 
cea mai mare dintre ele este dragostea» (versetul 13). Aici jos nu putem merge până la capăt 
pe cărarea pelerinajului nostru, nici fără credinţă şi nici fără speranţă. Ele sunt privilegiul 
binecuvântat al acelora care aici jos pe pământ nu au o cetate stătătoare, ci caută pe cea 
veşnică, a celor care merg printr-un pustiu, unde nimic nu poate bucura şi înviora inima; dar 
oricât de binecuvântate şi de necesare ar fi credinţa şi nădejdea, dragostea este totuşi chiar şi 
aici pe pământ mai mare decât ele amândouă; căci ea este asemănarea cu natura lui 
Dumnezeu, expresia vie a ceea ce este El. Posedarea şi practicarea ei revelează faptul că noi 
am devenit părtaşi naturii Sale şi suntem în armonie cu sentimentele şi acţiunile Sale. 
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Capitolul 14 

 

   Este deosebit de important să năzuim după dragoste, aşa cum şi apostolul atenţionează 
categoric aici în versetul 1, deoarece ea este avuţia cea mai mare şi care rămâne, dar în afară 
de aceasta este plăcut înaintea lui Dumnezeu să stăruim după darurile duhovniceşti; mai ales 
după acelea care au în vedere binele tuturor şi slujesc pentru zidirea sufletească a Adunării. 
Dragostea doreşte aceasta, căci ea ştie că Domnul doreşte ca Adunarea Sa să crească în har şi 
în cunoştinţă. Un creştin care iubeşte cu adevărat pe Domnul, nu se va mulţumi să vadă cum 
Adunarea este zidită sufleteşte prin alţii, ci el însuşi va năzui în simplitate după acele daruri 
care duc la zidirea sufletească a Adunării. Este total inacceptabil din partea lui Dumnezeu, ca 
în astfel de năzuinţe să te gândeşti la tine însuţi şi nu exclusiv la binele Adunării. 

   Cine vorbea într-o limbă străină, nu vorbea oamenilor, ci lui Dumnezeu (versetul 2). Nimeni 
nu-l înţelegea, şi de aceea nimeni nu putea fi zidit sufleteşte, probabil nici măcar el însuşi nu 
se înţelegea (compară cu versetul 13). El era unealta Duhului şi savura exclusiv faptul că era 
în părtăşie cu Dumnezeu şi rostea Cuvintele lui Dumnezeu spre propria lui zidire sufletească; 
aceste exprimări însă nu aveau nici-un folos pentru alţii, el vorbea taine numai pentru sine 
însuşi. »Cine proroceşte, dimpotrivă, vorbeşte oamenilor, spre zidire, sfătuire şi mângâiere« 
(versetul 3). Prorocia nu înseamnă numai vestirea lucrurilor care se vor întâmpla în viitor, ci şi 
comunicarea gândurilor lui Dumnezeu, de către acela care este în părtăşie cu Dumnezeu. Prin 
această comunicare se zideşte sufleteşte Adunarea, în timp ce acela care vorbeşte în alte limbi 
se zideşte pe sine însuşi (versetul 4). Darul prorociei era deci mult mai important decât acela 
al vorbirii în alte limbi; de aceea spune apostolul în versetul 5: »Aş dori ca toţi să vorbiţi în 
alte limbi, dar mai ales să prorociţi. Cine proroceşte, este mai mare decât cine vorbeşte în 
alte limbi; afară numai dacă tălmăceşte aceste limbi, pentru ca să capete Adunarea zidire 
sufletească.« Acesta era un cuvânt umilitor pentru mândria corintenilor, care, aşa cum am 
amintit odinioară, acordau o valoare deosebită vorbirii în alte limbi, şi asemenea copiilor 
căutau să strălucească prin aceasta. Însă voinţa lui Dumnezeu este zidirea sufletească a 
Adunării; de aceea darurile care conduc la aceasta au prioritate, în timp ce vorbirea în alte 
limbi avea valoare pentru Adunare numai în măsura în care prin tălmăcire putea servi acestui 
scop. 

   »În adevăr, fraţilor«, continuă apostolul, »de ce folos v-aş fi eu, dacă aş veni la voi vorbind 
în alte limbi, şi dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cunoştinţă, nici 
prorocie, nici învăţătură?« (versetul 6). Prin cuvântul »descoperire« se înţelege aici facerea 
cunoscut a adevărurilor ascunse până atunci, în timp ce »prorocia« constă mai mult în 
aplicarea asupra inimii şi conştiinţei a adevărurilor descoperite. »Cunoştinţă şi învăţătură« 
înseamnă înţelegerea adevărului descoperit şi a interpretării lui. Darul învăţăturii slujeşte mai 
mult spre zidirea sufletească a acelora care sunt spirituali, în timp ce prin prorocie sunt zidiţi 
sufleteşte şi aceia care sunt mai puţin spirituali; conştiinţa lor este cucerită şi judecată prin 
puterea Cuvântului. 

   Toate darurile amintite aici au scopul de a zidi sufleteşte. Vorbirea în alte limbi se asemăna 
cu un fluier sau cu o harfă, dar care nu dau sunete diferite (scot un unison), sau cu o trâmbiţă 
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care dă un sunet neclar. Nimeni nu este în stare să înţeleagă sensul acelor sunete şi nimeni din 
armată nu se va pregăti de luptă la auzul acestor sunete; tot aşa de puţin se poate şti ce s-a 
spus, dacă vorbirea nu a fost clară, este ca şi cum s-a vorbit în vânt (versetele 7-9). În lume 
sunt diferite feluri de voci şi vorbiri, şi fiecare are scopul să se facă înţeleasă de ascultători. 
»Dar dacă nu cunosc înţelesul sunetului«, spune apostolul, »voi fi un străin pentru cel ce 
vorbeşte, şi cel ce vorbeşte va fi un străin pentru mine« (versetul 11). 

   De aceea apostolul îi îndeamnă pe corinteni, care erau plini de râvnă pentru darurile 
Duhului, să folosească râvna lor pentru lucrarea de zidire sufletească a Adunării (versetul 12); 
şi dacă vorbeau într-o limbă străină, atunci să se roage pentru tălmăcirea ei, ca aceasta să ducă 
la zidirea sufletească a celorlalţi (versetul 13). În exercitarea tuturor darurilor să se aibă ca 
scop suprem creşterea Adunării. El nu le-a interzis să se roage în Duhul, să cânte cântări de 
laudă şi să mulţumească, dar s-o facă totodată şi cu mintea, adică într-un mod de înţeles, ca 
astfel toţi să fie zidiţi sufleteşte şi cei lipsiţi de daruri să poată spune »Amin!« la mulţumire 
(versetele 11-17). În această prezentare simplă şi detaliată se cuprinde o atenţionare serioasă 
pentru creştinii tuturor timpurilor. De fapt nu mai este nici-un pericol ca prin daruri să 
vorbeşti în alte limbi, sau să te înalţi pe tine însuţi, căci acest dar nu mai există, însă se poate 
întâmpla pe alte căi, şi anume, căutând să imiţi acest dar. Orice lucrare este inutilă, dacă are ca 
scop propria persoană şi nu zidirea sufletească a Adunării. 

   Dacă apostolul insistă atât de mult la corinteni pentru o vorbire înţeleasă în Adunare, 
aceasta nu o făcea din gelozie, căci el a spus: »Mulţumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte 
limbi mai mult decât voi toţi. Dar în Biserică, voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înţelese, 
ca să învăţ şi pe alţii, decât să spun zece mii de cuvinte în altă limbă« (versetele 18-19). 
Apostolul acorda respectul cuvenit acelui dar, căci el venea de la Dumnezeu şi era o dovadă 
deosebită a puterii Sale şi a prezenţei Sale în Adunare; dar el era împotriva oricărei vanităţi a 
firii şi a admiraţiei unora la privirea acestui dar. Singura lui dorinţă a fost să slujească altora, 
să zidească sufleteşte Adunarea, şi nu să strălucească înaintea lor. Dragostea şi lepădarea de 
sine, la care îndemna pe fraţii lui, se găsea la el însuşi; şi de aceea spune corintenilor cu toată 
seriozitatea: »Fraţilor, nu fiţi copii la minte; ci, la răutate, fiţi prunci; iar la minte, fiţi oameni 
mari« (versetul 20). Să te lauzi şi să te înalţi cu ceea ce străluceşte, prin aceasta neglijând ce 
este folositor, era în realitate un lucru copilăresc. A fi copil, era un lucru foarte bun, dar la 
răutate, adică, să nu o cunoşti şi să nu o practici, dar la minte trebuie să fi priceput şi deprins. 

   Apostolul adaugă încă o dovadă, ca să arate corintenilor că ei nu aveau nici-un motiv să 
alerge după vorbirea în alte limbi şi să-şi găsească plăcerea în ele. Acest fel de vorbire a fost 
vestit de prorocul Isaia (cap. 28, 11-12) ca fiind o judecată asupra lui Israel şi de aceea nu era 
aşa mult de dorit (versetul 22). Nu era un semn pentru cei credincioşi, ci pentru cei 
necredincioşi, nu era dat de Dumnezeu ca să fie folosit în Adunare pentru zidirea ei 
sufletească, ci ca să convingă pe cei necredincioşi de puterea şi prezenţa lui Dumnezeu, aşa 
cum a avut loc în ziua de Rusalii în Ierusalim, când apostolii puteau vorbi fiecăruia în limba 
lui maternă. Dumnezeu va vorbi poporului Său în limba lui proprie; când însă vorbeşte printr-
o limbă străină, aceasta este o dovadă a nemulţumirii Lui, aşa cum se vede şi din locul de mai 
sus. 
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   În versetele care urmează, apostolul revine încă o dată la această temă. Vedem aici că cei 
necredincioşi, cu toate că nu fac parte din Adunare, au deplina libertate să viziteze Adunarea, 
ca să audă Cuvântul. Când unul din aceştia intra în Adunare şi îi auzea pe toţi vorbind în alte 
limbi, din care nu înţelegea nici-un cuvânt, el trebuia să creadă că şi-au ieşit din minţi; dar 
dacă îi auzea prorocind, adică, vorbind într-o limbă înţeleasă spre zidirea sufletească, atunci 
conştiinţa lui ajungea la convingere şi era judecat de toţi, prin aceasta era constrâns să cadă cu 
faţa la pământ şi să se închine lui Dumnezeu, şi să mărturisească că Dumnezeu era cu 
adevărat în mijlocul lor (versetele 23-25). Exercitarea darului în Adunare era deci, atât pentru 
ea, cât şi pentru ascultătorii necredincioşi, cu mare folos, în timp ce vorbirea în alte limbi era 
tuturor nefolositoare, dacă nu era tălmăcită. 

   În legătură cu cele spuse mai înainte, apostolul face acum cunoscut gândurile lui Dumnezeu 
cu privire la exercitarea darurilor în întrunirile celor credincioşi, sau ale Adunării. În 
Adunarea din Corint au fost multe daruri, pe care apostolul însuşi le confirmă în capitolul 1, 
versetele 4 – 7. Însă prin acestea s-a creat în Adunare o stare de confuzie, prin faptul că 
inimile corintenilor erau umplute de orgoliu. Fiecare voia să vorbească altuia, şi urmarea a 
fost că deseori mai mulţi vorbeau deodată. Apostolul atenţionează foarte sever împotriva 
acestui abuz. »Ce este de făcut atunci, fraţilor? 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« (versetul 26). Apostolul nu îi mustră, că 
fiecare avea ceva de spus, atunci când erau împreună, dar îi mustră când mai mulţi vorbeau 
deodată şi prin aceasta lua naştere dezordinea. 

   Libertatea darurilor este aici deplin recunoscută, şi prin acest loc este confirmată foarte clar; 
dar Duhul Sfânt nu permite ca această libertate să se transforme în desfrânare şi ordinea lui 
Dumnezeu să fie dată la o parte. Fiecare este pe deplin liber să vorbească în Adunare ceea ce 
îi dă Duhul, dar trebuie să aibă loc într-o anumită ordine. Dacă cineva vorbea într-o altă 
limbă, trebuia să fie acolo un translator sau traducător, pentru ca Adunarea să fie zidită 
sufleteşte. De asemenea, nu era bine ca la o întrunire să vorbească mai mult de doi sau trei 
într-o altă limbă; dacă lipsea traducătorul, atunci niciunul nu trebuia să se folosească de acest 
dar în Adunare (versetul 27 – 28). Tot aşa puteau să vorbească doi sau trei proroci unul după 
altul, iar ceilalţi trebuiau să judece cele spuse (versetul 29). Dacă se făcea o descoperire unuia 
care şedea jos, atunci cel dintâi trebuia să tacă; »fiindcă«, spune apostolul, »puteţi să prorociţi 
toţi, dar unul după altul, pentru ca toţi să capete învăţătură şi toţi să fie îmbărbătaţi. 
Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor« (versetele 31 - 32). Avem aici două principii 
importante: deplina, dar subordonata libertate a darurilor şi subordonarea duhurilor prorocilor, 
adică acţiunea şi exercitarea darurilor stătea sub autoritatea acelora cărora le-au fost date acele 
daruri de către Duhul Sfânt. Dacă dezordinea corintenilor consta în aceea, că deseori mai 
mulţi vorbeau în acelaşi timp, astăzi dezordinea constă în faptul că de cele mai multe ori se 
îngrădeşte libertatea de acţiune a Duhului, lucrarea de zidire sufletească a Adunării fiind 
încredinţată unei singure persoane. Tot aşa, versetul 32 contrazice pe toţi entuziaştii care spun 
că nu pot să tacă, deoarece au fost cuprinşi de o forţă căreia nu i se pot împotrivi. Prorocii 
erau stăpâni peste ei înşişi atunci când exercitau darurile primite, ei nu erau uneltele lipsite de 
putere ale unui entuziasm turbulent şi lipsit de luciditate, aşa cum era în cazul păgânilor, care 
stăteau complet sub călăuzirea şi influenţa demonilor lor. »Dumnezeu nu este un Dumnezeu al 
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neorânduielii, ci al păcii, ca în toate Bisericile sfinţilor« (versetul 33). Este de admirat, şi 
toate sufletele simple şi sincere se vor umple de laudă şi mulţumire, văzând aici credincioşia 
şi grija Dumnezeului nostru, care ne descrie cu cele mai amănunţite detalii ordinea care 
trebuie să domnească în Adunare. În deplina libertate cu privire la exercitarea darurilor şi 
libertatea de acţiune a Duhului trebuie să ne supunem acestei ordini, căci este ordinea lui 
Dumnezeu. Orice abatere de la ea este dezordine. Oricât ar fi de frumos sistemul pe care l-am 
introduce, ca să evităm răul care era în Corint, chiar dacă, de exemplu, am interzice tuturor 
din Adunare să vorbească şi am autoriza numai pe unul să vorbească – ochiul lui Dumnezeu 
vede în aceasta numai o distrugere a ordinii Sale, o subminare a libertăţii în exercitarea 
darurilor, pe care le-a dat Duhul Sfânt pentru zidirea sufletească a comunităţii Sale. Să punem 
la inimă, căci suntem responsabili atât de respectarea ordinii date de Dumnezeu în Adunare, 
cât şi de darurile primite pentru glorificarea Lui şi spre binele altora, exercitându-le spre 
folosul Adunării. 

   Cu privire la femei, apostolul spune simplu: »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.« (versetele 34, 35). Comportarea femeilor, mai cu seamă în 
Adunare, trebuie să se caracterizeze printr-un caracter de modestie, de reţinere, şi în mod 
deosebit prin supunere. Dacă surorile stau sub călăuzirea Duhului Sfânt, atunci vor recunoaşte 
că aceasta este porunca Domnului. 

   Din comportarea şi manifestarea multora din Corint era de temut că ei vor refuza să se 
supună diverselor rânduieli care le-au fost date şi de aceea apostolul întreabă: »Ce? De la voi 
a pornit Cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns el?« (versetul 36). Ambele 
întrebări trebuiau să le răspundă cu „Nu!”, oricât de mari ar fi fost darurile lor, şi de aceea 
trebuiau să se supună ordinii generale din Adunare. Dacă pretindeau că sunt călăuziţi de 
Duhul Sfânt, atunci recunoaşterea celor scrise de Pavel era dovada cea mai bună a călăuzirii 
lor de Duhul (versetul 37). El a scris sub călăuzirea Duhului Sfânt, rânduielile lui erau de la 
Domnul, şi dacă cineva nu le respecta, acela nu respingea pe un om, ci Cuvântul lui 
Dumnezeu. Dacă cineva nu recunoştea că apostolul a scris fiind călăuzit de Duhul Sfânt, sau 
nu credea, atunci nu mai putea să i se ajute, trebuia să rămână în neştiinţa lui (versetul 38). 
Creştinul duhovnicesc şi simplu recunoaşte aceasta; el este convins că aceste rânduieli ale 
apostolului vin direct de la Dumnezeu şi sunt expresia înţelepciunii lui Dumnezeu. El va 
renunţa de bună voie la propriile gânduri şi se va supune gândurilor lui Dumnezeu şi îşi va 
continua drumul potrivit cu descoperirea înţelepciunii lui Dumnezeu. În acelaşi timp, 
cuvintele apostolului de aici sunt deosebit de importante cu privire la inspiraţia divină a 
scrierilor sale. El spune cu hotărâre, că ceea ce face cunoscut sunt »poruncile Domnului«. 
Deci tot ce scrie el aici cu privire la ordinea în Adunare, este prin Duhul Sfânt şi potrivit cu 
voinţa clară a lui Dumnezeu, şi nimeni nu are dreptul să se abată de la ele sau să spună că 
»sunt valabile numai pentru timpul acela«. Atâta timp cât nu se poate demonstra că rânduielile 
prezentate aici au fost anulate, sau modificate de Duhul printr-o descoperire ulterioară, noi 
suntem datori să ne supunem lor cu toată simplitatea şi ascultarea. »Dar toate să se facă în 
chip cuviincios şi cu rânduială« (versetul 40). Aceasta este o atenţionare severă din partea 
apostolului, dar el nu se gândeşte la ordinea omenească, ci numai la ordinea divină. 
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Capitolul 15 

 

   În afară de multele lipsuri, care se găseau în adunarea din Corint, lui Satan i-a reuşit să 
introducă o învăţătură rea, şi anume, tăgăduirea învierii morţilor. Este vorba într-adevăr 
numai de învierea trupului; dar prin această rătăcire a fost atacat fundamentul întregului 
creştinism. Dacă nu există o înviere, atunci nici Hristos nu a înviat, şi dacă Hristos nu a înviat, 
atunci nici păcatele noastre nu au fost îndepărtate, şi în felul acesta Evanghelia era numai o 
fabulă. Înainte ca apostolul să se ocupe mai îndeaproape cu această temă, el aminteşte 
corintenilor de evanghelia pe care el le-a vestit-o, şi pe care ei au primit-o, şi în care stăteau şi 
prin care ei erau mântuiţi, dacă se ţineau strâns de cuvântul vestit, fără de care în adevăr au 
crezut în zadar (versetele 1.2). Şi Evanghelia, pe care Pavel însuşi a primit-o şi pe care le-a 
transmis-o, era aceasta: «că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost 
îngropat şi că a înviat a treia zi după Scripturi» (versetele 3.4). Învierea este una din părţile 
cele mai importante ale Evangheliei; căci dacă Hristos n-ar fi înviat, ce siguranţă am avea noi 
atunci, că păcatele noastre au fost îndepărtate? Dacă moartea L-ar fi ţinut sub autoritatea ei, 
atunci noi nu am fi eliberaţi şi credinţa noastră ar fi zadarnică. 

   Deci apostolul a ales pentru expunerea de idei referitoare la înviere un fundament sigur; căci 
mântuirea corintenilor, precum şi a tuturor credincioşilor, este absolut dependentă de 
realitatea învierii şi este foarte strâns legată cu ea. De aceea apostolul încearcă să elimine 
orice îndoială cu privire la înviere folosindu-se de o mulţime de martori demni de încredere. 
Cei mai mulţi dintre ei trăiau încă şi mărturiseau permanent pe Hristos înviat. Apostolul Pavel 
putea să adauge şi propria lui mărturie, căci el a văzut pe Domnul în slavă. Deci învierea lui 
Hristos era o realitate de netăgăduit, dacă nu se căuta să se prezinte toţi acei martori ca fiind 
înşelători sau visători. El «S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. După aceea S-a arătat 
la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au 
adormit. Pe urmă S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toţi, ca unei 
stârpituri (aceasta înseamnă, născut ne la timp3), mi S-a arătat şi mie. Căci eu sunt cel mai 
mic dintre apostoli; nu sunt vrednic să port numele de apostol, pentru că am prigonit Biserica 
lui Dumnezeu.» (versetele 5-9). 

   Ce exemplu de smerenie demn de urmat! Pavel nu a uitat ce a fost şi ce a făcut. El a 
mărturisit cu toată sinceritatea şi totodată cu cel mai adânc sentiment de durere. El nu a 
minimalizat păcatul său, pe care l-a înfăptuit din neştiinţă şi în starea inimii neîntoarse la 
Dumnezeu, aşa cum aceasta cu regret deseori se face, ci el l-a privit în lumina lui Dumnezeu 
şi de aceea nu putea să privească altfel în trecut, decât numai cu profundă întristare şi 
smerenie a inimii sale, în mod deosebit la gândul referitor la ura lui împotriva Bisericii lui 
Dumnezeu, în care el a prigonit pe Domnul său preaiubit, ea fiind Trupul Său. Însă la privirea 
în urmă la acest trecut trist, el nu a uitat să preamărească harul care s-a glorificat aşa de mult 
faţă de el, cel neştiutor. «Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine 

                                                           
3 Întoarcerea la Dumnezeu a lui Pavel, care a avut loc prin arătarea în slavă a lui Hristos, este un model al 
întoarceri la Dumnezeu a poporului Israel în ultimele zile. Şi ei vor vedea pe Acela în slavă, pe care L-au 
străpuns, şi vor fi mântuiţi printr-un har neîngrădit. Acest timp însă nu venise; şi de aceea apostolul se numeşte 
«o stârpitură», deoarece prin arătarea lui Hristos el a avut parte de mântuire înainte de acest timp. 
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n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât ei toţi, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu, 
care este cu mine» (versetul 10). Acolo unde este adevărată cunoaştere a păcatului şi a 
nimicniciei noastre, acolo este şi adevărată cunoaştere şi glorificare a harului lui Dumnezeu. 

   Învierea lui Hristos era deci o realitate, care a fost confirmată şi vestită printr-o mulţime 
mare de martori demni de încredere (versetul 11). Şi de aceea apostolul întreabă: «Iar dacă se 
vesteşte că Hristos a înviat dintre cei morţi, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a 
morţilor» (versetul 12). Apoi el arată consecinţele incomensurabile care erau legate de 
tăgăduirea acestei realităţi. Totul era pus la îndoială: credinţa, justificarea, speranţa, pe scurt, 
tot creştinismul. «Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă n-a înviat 
Hristos, atunci într-adevăr este zadarnică predicarea noastră şi zadarnică este şi credinţa 
voastră. Ba încă suntem descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu, fiindcă am 
mărturisit cu privire la Dumnezeu că a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este 
adevărat că morţii nu înviază. Căci dacă morţii nu înviază, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă 
Hristos n-a înviat, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre şi 
atunci, într-adevăr, cei care au adormit în Hristos au pierit. Dacă numai în viaţa aceasta ne-
am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai de plâns dintre toţi oamenii» (versetele 13-
19); căci partea credincioşilor aici jos este numai dispreţ, ură şi prigoană din partea lumii. 

   Ce dimensiune avea această rătăcire, care în fond părea aşa de neînsemnată! Dacă ea era 
adevărată, atunci tot creştinismul era minciuni gogonate şi credinţa era numai o iluzie deşartă. 
O, fie ca acest exemplu să ne înveţe pe toţi, că orice rătăcire, oricât de neînsemnată ar părea, 
s-o privim în lumina lui Dumnezeu şi s-o tratăm cu seriozitate sfântă! Cu această învăţătură 
despre înviere sunt legate cele mai binecuvântate adevăruri pentru inima noastră. Hristos, care 
prin har a luat locul nostru printre cei morţi, ca să ne salveze, a fost înviat prin puterea lui 
Dumnezeu. El a făcut lucrarea de mântuire, ne-a eliberat pe deplin de păcate, de puterea 
morţii şi a lui satan. Învierea Sa este pecetea acestei lucrări, precum şi prezentarea publică a 
biruinţei în om asupra întregii puteri a duşmanului. Încărcat cu păcatele noastre şi făcut păcat 
pentru noi, El a murit pe cruce, a primit plata păcatului şi S-a coborât în mormânt; dar fără 
păcat El a înviat şi ca biruitor asupra păcatului, asupra lumii şi asupra diavolului S-a aşezat la 
dreapta lui Dumnezeu. Moartea nu putea să-L reţină, deoarece El era viaţa; şi noi, deveniţi 
părtaşi vieţii Sale, am devenit pe deplin eliberaţi de păcat şi urmările lui, de puterea morţii şi 
de domnia aceluia care are autoritate asupra morţii. De aceea, toţi care au adormit în Hristos, 
din cauza părtăşiei lor la viaţa Sa şi în virtutea Duhului Sfânt, care locuieşte în ei, vor fi aduşi 
la viaţă. Între aceştia însă Hristos ocupă un loc deosebit; El este «pârga celor adormiţi» 
(versetul 20). Dacă El nu ar fi fost biruitor, atunci şi noi ar fi trebuit să rămânem pentru 
totdeauna sub autoritatea morţii şi sub domnia lui satan. Acum însă, deveniţi părtaşi vieţii 
Sale şi Duhului Său, suntem pe deplin siguri că vom avea parte de biruinţele Sale şi de toate 
urmările binecuvântate ale ei, şi cândva trupul smereniei noastre va fi făcut asemenea trupului 
gloriei Sale. 

   Deci această înviere nu este o înviere generală a morţilor, ci aceia care au adormit în 
Domnul, ca subiecte ale favorii lui Dumnezeu, înviaţi din mormintele lor vor fi uniţi de 
nedespărţit cu Hristos, ei nu numai vor părăsi moartea, ci ca şi El vor părăsi şi morţii, căci 
aceştia vor rămâne pe mai departe în  mormintele lor; ei vor învia dintre cei morţi. (compară 
cu Luca 20,35; Filipeni 3,11). Fără îndoială, toţi oamenii vor fi chemaţi să iasă afară din 
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mormintele lor, şi anume prin Hristos, Căruia I-a fost încredinţată toată judecata; dar învierea 
celor păcătoşi nu va avea loc nici după aceleaşi principii ca învierea celor drepţi, şi nici în 
acelaşi timp. Unii vin la învierea vieţii, ceilalţi la învierea pentru judecată, care este moartea a 
doua. Unii vor învia deoarece au viaţa şi Duhul lui Hristos; ceilalţi, dezbrăcaţi de acest Duh şi 
de această viaţă, vor ieşi din mormintele lor la strigătul maiestetic al lui Hristos, ca să fie 
judecaţi. Unii au parte de întâia înviere, care are loc înaintea Împărăţiei de o mie de ani; 
ceilalţi vor fi treziţi abia la sfârşitul acestei Împărăţii şi vor fi puşi înaintea Marelui Tron alb 
(compară cu Apocalipsa 20,11-15). Această diferenţă este revelată clar în Cuvântul lui 
Dumnezeu şi are o importanţă mare. 

   Deci învierea trebuie să aibă loc prin om; «Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a 
venit şi învierea morţilor» (versetul 21). În aceste cuvinte ne sunt prezentate două principii 
mari. Omul a pierdut totul; el zăcea captiv sub păcat şi urmările lui, şi numai printr-un om 
putea să fie salvat din această stare. Dumnezeu Însuşi S-a aşezat la mijloc! El a trimis în lume 
pe singurul Lui Fiu născut; şi ca om Hristos a murit pentru om şi ca Om a înviat pentru om. 
Biruinţa Lui este biruinţa noastră. Ca o plantă cu El în moartea Sa ca şi în învierea Sa, noi am 
fost eliberaţi pe deplin din acea stare în care păcatul şi moartea ne ţinea captivi. Noi am fost 
aşezaţi într-o poziţie, unde răul nu mai poate să-şi exercite influenţele lui nimicitoare. Păcatul 
şi puterea duşmanului rămân pentru totdeauna în afara noii creaţii, în care noi am fost aduşi 
prin înviere. Este rodul puterii lui Dumnezeu, care ne-a eliberat pentru totdeauna de toată 
responsabilitatea în care eram de la natură. În Hristos şi cu Hristos am obţinut o biruinţă 
minunată şi desăvârşită. «Şi după cum în Adam toţi mor, tot aşa, în Hristos, toţi vor fi făcuţi 
vii» (versetul 22). Aici ne sunt prezentate capetele a două generaţii, a două familii, Adam şi 
Hristos. Familia a rezultat din capul ei şi ea este dependentă de el în anumite privinţe. Deci 
Adam a adus moartea în rândul urmaşilor săi; ea a venit peste toţi care erau în legătură cu el; 
«moartea a trecut asupra tuturor oamenilor». Hristos, în care este viaţa, aduce viaţa în 
mijlocul alor Săi; toţi, cei care cred în Numele Său, o posedă în El. Aşa după cum moartea 
caracterizează pe primul Adam şi neamul lui, aşa caracterizează viaţa pe al doilea Adam şi pe 
cei care sunt ai Lui; dar această viaţă este în puterea învierii, fără de care ea nu poate fi dată 
alor Săi. Bobul de grâu a fost în adevăr desăvârşit în Sine Însuşi, dar fără să cadă în pământ, 
ar fi rămas singur. Hristos însă a murit pentru păcatele lor; şi acum, după ce El a anulat toate 
păcatele lor, El le dă viaţa. 

   În înviere însă există o anumită ordine, aşa cum s-a arătat mai înainte, după care se 
împlinesc planurile lui Dumnezeu. «Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei care 
sunt ai Lui Hristos. După aceea va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui 
Dumnezeu şi Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere» 
(versetele 23 şi 24). Pavel nu dă aici alte detalii, ci prezintă numai o privire de ansamblu a 
ceea ce va avea loc. Scopul lui este să dovedească învierea, şi de aceea el redă pe scurt faptele 
singulare, şi aceasta numai în măsura în care ele stau în legătură cu acest subiect. Deci Hristos 
este primul rod al învierii, şi după aceea aceia care sunt ai Săi, la venirea Sa. Ei vor fi aduşi la 
viaţă potrivit puterii vieţii care este în Hristos; este învierea vieţii. El a glorificat pe Tatăl şi de 
aceea El a primit autoritate asupra întregii făpturi, pentru ca El să dea viaţa veşnică tuturor 
acelora pe care El i-a dat Lui (Ioan 17,2). Şi pentru aceştia El a nimicit  domnia morţii peste ei 
şi i-a făcut părtaşi vieţii veşnice; şi această viaţă se va arăta şi în trupul lor la înviere. Învierea 
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celor fără Dumnezeu nu este amintită aici, căci după ce apostolul a vorbit despre cei drepţi, la 
venirea lui Hristos, el spune: «după aceea, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în 
mâinile lui Dumnezeu şi Tatăl» (versetul 24). Noi ştim însă că potrivit cu Apocalipsa 20 între 
aceste două evenimente este o perioadă de timp de o mie de ani, perioadă în care Hristos va 
domni ca Împărat peste tot pământul, când pe pământ va domni pacea şi dreptatea. «Căci 
trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii Săi sub picioarele Sale. 
Vrăjmaşul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea.» (versetele 25.26) Toate Îi vor fi 
supuse, toate trebuie să recunoască, ori de bună voie ori prin constrângere, că Isus Hristos este 
Domnul, spre gloria lui Dumnezeu, Tatăl. Când El va veni, El va primi Împărăţia Sa şi va 
acţiona cu putere mare. El va sfărâma orice împotrivire şi revoltă şi va pune pe toţi vrăjmaşii  
la picioarele Lui, ultimul va fi moartea. Nimicirea morţii stă în legătură cu învierea celor fără 
de Dumnezeu, care la strigătul de putere al lui Hristos vor ieşi din mormintele lor. Hristos prin 
învierea Sa şi glorificarea Tatălui a primit autoritate asupra tuturor; şi moartea şi-a pierdut 
domnia asupra celor fără de Dumnezeu. El dă la o parte moartea, prin aceea că înviază pe 
aceştia, ca să-i dea pentru veşnicie morţii a doua, iazul de foc. După aceea va veni sfârşitul, 
când El va preda Împărăţia lui Dumnezeu şi Tatăl. «Căci El, (Dumnezeu), „a supus totul sub 
picioarele Lui” (Psalm 8,6). Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că în afară de 
Cel care I-a supus totul. Şi când toate Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui 
ce I-a supus toate, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi» (versetele 27.28). În această 
subordonare a Fiului nu este vorba de natura Sa, ci de poziţia Sa ca Om şi de domnia Sa peste 
toate lucrurile. Când toată puterea şi toată autoritatea va fi nimicită, când toate lucrurile vor fi 
supuse sub picioarele Lui, când toţi vrăjmaşii Lui vor recunoaşte domnia Sa, şi în cele din 
urmă moartea va fi nimicită, atunci El va da toate înapoi Tatălui, Cel care I le-a subordonat 
Lui; da, El Însuşi va fi atunci în poziţia Sa ca Om pe deplin subordonat, aşa cum a fost şi pe 
pământ, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi. El nu va înceta niciodată să fie una cu Tatăl, 
aşa după cum a fost şi în cazul când El a umblat în smerenie pe pământul acesta; dar după ce 
se va împlini tot ce s-a spus în Psalmul 8 şi în Evrei 2 cu privire la supunerea tuturor lucrurilor 
sub Fiul Omului – Hristos – El va da toate autocraţiei lui Dumnezeu. El Însuşi va ocupa 
pentru totdeauna locul Său ca Om, ca şi Cap al întregii familii a celor răscumpăraţi, cu toate 
că El este în acelaşi timp Dumnezeu, preamărit în veşnicie, şi una cu Tatăl. 

   În această secţiune scurtă de la versetul 20 la versetul 28, care totodată constituie o 
paranteză, găsim deci în legătură cu învierea principii deosebit de importante şi se revelează 
planuri minunate ale lui Dumnezeu. Moartea este prin om, şi viaţa este prin Om; moartea este 
prin primul Adam, viaţa este prin al doilea Adam. În înviere Hristos este cel dintâi rod, după 
aceea aceia care sunt ai Lui, la venirea Sa. Ei sunt în cea mai intimă legătură de rudenie cu El, 
ei sunt părtaşi ai vieţii Lui, ai Duhului Lui, ai biruinţei Lui asupra păcatului, lumii, morţii şi 
diavolului. Hristos, Omul înviat, este Domn peste toate lucrurile şi are autoritate asupra 
oricărei făpturi. La urmă El nimiceşte moartea, după ce El prin învierea pentru judecată a 
celor fără de Dumnezeu va smulge domnia ei, şi apoi va preda Împărăţia lui Dumnezeu şi 
Tatăl, şi El Însuşi ca Om este supus Aceluia care I-a supus toate lucrurile. 

   În versetul 29 apostolul reia firul gândurilor întrerupt în versetul 19; şi noi nu vom găsi 
explicaţia acestui loc ca fiind grea, de îndată ce îl vom pune în legătură cu versetele 18 şi 19. 
Acolo apostolul a spus, că dacă nu ar fi nici o înviere, atunci cei care au adormit în Hristos ar 
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fi pierduţi, şi credincioşii ar fi cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii; şi aici continuă să întrebe 
cu privire la aceea tăgăduire a învierii: «Altfel, ce vor face cei ce se botează pentru cei morţi? 
Dacă morţii nu înviază nicidecum, de ce se mai botează pentru ei?» (versetul 29). 
Credincioşii sunt priviţi aici ca o oştire de război, care luptă în această lume pentru Numele 
lui Isus şi pentru gloria care se aşteaptă, şi în această luptă îndură multe lipsuri şi prigoane, şi 
unii chiar moartea, aşa cum era efectiv în timpul acela. Nu era o nebunie să devii creştin, sau 
să ocupi locul acelora care, dacă nu era nici o înviere şi deci nici o speranţă a slavei, nu aveau 
parte de nimic altceva decât de moarte? Nu era o nebunie, ca prin botez să te introduci în 
rândul acelei oştiri, ca să nu ai parte de nimic altceva decât numai de suferinţă şi moarte? Şi 
continuând cu aceste gânduri, apostolul întreabă în continuare: «Şi de ce suntem noi în 
primejdie în fiecare ceas? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte, tot aşa cum mă laud cu 
voi în Hristos Isus, Domnul nostru. Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele 
în Efes, care îmi este folosul? Dacă morţii nu înviază, „să mâncăm şi să bem, căci mâine vom 
muri.”» (versetele 30-32) Cu siguranţă ar fi fost cea mai mare nebunie, dacă el fără scop şi 
folos ar fi urmărit un drum, care în fiecare ceas îi aducea pericole noi, şi pe care îl pândea 
moartea din toate părţile, aşa că el, în ceea ce privea sentimentul lui, murea zilnic; căci aceasta 
era lauda sa în Hristos, pentru al Cărui Nume el se expunea unui permanent pericol al vieţii. 
În mod deosebit a fost acest caz în Efes, unde furia oamenilor a atins o aşa înălţime, că el avea 
de înfrânt o luptă cu fiarele, aşa cum se obişnuia în timpul acela. (compară cu 2 Corinteni 
1,8.9; 1 Corinteni 4,8-12). În orice caz această luptă trebuie înţeleasă simbolic şi nu 
literalmente, aşa cum găsim mai târziu în alte locuri o vorbire asemănătoare, ca de exemplu în 
2 Timotei 4,17, unde Pavel spune, că el a fost salvat din «gura leului». Ce folos ar fi avut el 
din toate acestea, dacă morţii nu ar învia? 

   Însă la aceste întrebări referitoare la înviere nu este vorba de nemurirea sufletului, cu toate 
că este adevărat, că moartea nu poate să-l atingă, ci de învierea trupului. Dumnezeu are a face 
cu omul, şi omul constă din duh, suflet şi trup. El trebuie să dea socoteală de tot ce a făcut pe 
când era în trup; şi el va face aceasta, după ce va fi înviat. În moarte sufletul este despărţit de 
trup, indiferent dacă omul este fericit sau nefericit, salvat sau pierdut; şi în această stare nici 
credinciosul nu este îmbrăcat cu slavă şi nici necredinciosul nu este judecat. De aceea de 
îndată ce se tăgăduieşte învierea, se tăgăduiesc adevăratele relaţii ale lui Dumnezeu cu 
oamenii, şi moartea este făcută sfârşitul tuturor acestor relaţii. Desigur aceasta ar fi în armonie 
cu voinţa omului natural; dar apostolul spune cu toată seriozitatea corintenilor: «Nu vă 
înşelaţi: „Prieteniile rele strică obiceiurile bune”. Treziţi-vă cum se cuvine şi nu păcătuiţi! 
Căci unii nu au cunoştinţă de Dumnezeu: spre ruşinea voastră o spun.» (versetele 33.34) 
Pavel priveşte viaţa de desfrâu ca sursă a tăgăduirii învierii; şi aceasta este foarte adevărat, 
căci dacă nu există nici o înviere, «să mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri» (versetul 32), 
asemenea creaturilor fără raţiune. 

   «Dar va zice cineva:», continuă apostolul, «„Cum înviază morţii? Şi cu ce trup vor veni?”» 
(versetul 35). La această întrebare curioasă nu este un răspuns precis. El consideră mai 
degrabă pe cel care pune o astfel de întrebare ca nebun, prin aceea că el are în fiecare zi 
ocazia să găsească un răspuns satisfăcător în domeniul naturii. Sămânţa aruncată în pământ 
trebuie să moară, înainte să răsară un corp nou, aşa cum el este dat potrivit cu voinţa 
Creatorului; şi El dă fiecărei seminţe un corp propriu (versetele 36-38). Tot aşa şi trupul de 
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înviere este rodul puterii lui Dumnezeu şi după voinţa liberă a Aceluia care face trupul o 
locuinţă minunată pentru suflet. Însă el va rămâne totdeauna cu adevărat trup omenesc. Va fi 
un trup cu totul potrivit pentru cel care îl locuieşte. Dar aşa după cum sunt diferite feluri de 
trupuri, tot aşa sunt trupuri cereşti şi trupuri pământeşti, şi aşa după cum slava soarelui se 
deosebeşte de slava lunii şi diferitele stele se deosebesc între ele în slavă, tot aşa se deosebeşte 
slava corpurilor cereşti de slava corpurilor pământeşti (versetele 39-41). Că aici nu poate fi 
vorba de diferite trepte sau grade ale slavei acestui trup, rezultă clar din 1 Ioan 3,2, unde se 
spune: «Ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa cum 
este.» Dar dacă noi toţi, şi în ceea ce priveşte trupul, vom fi ca El, atunci vom fi la fel şi între 
noi; şi de aceea aici nu poate fi nicidecum vorba de grade diferite ale slavei noastre. Noi 
spunem: slavei noastre, căci este slava Adunării, care este plinătatea Aceluia, care umple totul 
în toate. Ea va fi în chip desăvârşit identică cu El. Ea aparţine, ca şi El, cerului şi de aceea va 
fi părtaşă slavei cerului. Există însă şi o slavă pământească, despre care însă aici nu se 
vorbeşte mai mult. Slava cerească semnifică caracterul învierii noastre. Trupurile noastre vor 
mai putrezi şi vor deveni minunate, vor fi vase ale puterii şi vor fi vase spirituale. «Trupul este 
semănat în putrezire şi înviază în neputrezire; este semănat în necinste şi înviază în slavă; 
este semănat în slăbiciune şi înviază în putere; este semănat trup natural şi înviază trup 
duhovnicesc. Dacă este un trup natural, este şi un trup duhovnicesc» (versetele 42-44). Tot ce 
aminteşte de păcat, de praf şi de pământesc, va fi dispărut desăvârşit la învierea noastră. 
Trupul supus putrezirii s-ar putea să fie mutilat, poate fi pus în pământ şi cu totul devenit praf, 
la învierea dintre morţi el va apărea iarăşi în slavă şi onoare, fără să poarte nici cea mai mică 
urmă a stării lui de odinioară de inferioritate.  

   În timp ce apostolul se ocupă acum în continuare cu acest subiect preţios, ajunge să 
vorbească de diferenţa mare care există între primul Adam şi al doilea Adam, şi dintre aceia 
care sunt în legătură cu primul Adam şi cei care sunt în legătură cu al doilea Adam. «De 
aceea este scris: „Omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu;” (Geneza 2,7), cel din urmă 
Adam, un duh dătător de viaţă. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este natural; ce 
este duhovnicesc vine pe urmă. Omul dintâi este din pământ, făcut din ţărână; omul al doilea 
este din cer» (versetele 45-47). Trupul primului Adam era un trup natural, făcut din acelaşi 
praf ca şi toate animalele; viaţa lui era a unui suflet viu. După ce Dumnezeu a făcut pe Adam 
din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă. Prin aceasta a venit în legătură cu 
Dumnezeu, sau aşa cum Pavel a exprimat aceasta pe Aeropag în Atena «Suntem din neam de 
Dumnezeu!» Comportarea lui ar fi trebuit să corespundă acestui neam, şi Dumnezeu Însuşi i s-
ar fi revelat, ca să-l menţină în starea morală, în care el a venit prin această suflare de viaţă. 
Cu toate că era liber de moarte, deoarece Dumnezeu i-a insuflat suflarea de viaţă, el a rămas 
totuşi numai un suflet viu. Niciodată el nu putea deveni un duh dătător de viaţă, căci el nu 
avea viaţa ca posesiune a sa, ca venind din sine însuşi, ci ca dată de Dumnezeu, prin a Cărui 
putere el trebuia şi să rămână păzit. Condiţia pentru o viaţă permanentă în această stare era 
ascultarea desăvârşită de poruncile lui Dumnezeu; şi de îndată ce această ascultare a încetat, 
imediat a fost distrusă relaţia cu Dumnezeu, şi moartea cu toate grozăviile ei stătea înaintea 
uşii. «În ziua în care veţi mânca din el veţi muri». Adam a mâncat şi de aceea relaţia lui cu 
Dumnezeu a fost distrusă şi moartea a fost partea lui. Noi toţi am venit din el după căderea lui 
şi de aceea am moştenit starea în care l-a adus păcatul, cu toate formele ei. Dacă Dumnezeu 
voia acum să ne readucă iarăşi în legătură cu Sine, El trebuia să ne trimită pe Altcineva din 
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cer, care era un duh dătător de viaţă, şi deci avea putere să ne dea viaţa. Şi această putere o 
găsim în ultimul Adam; El a devenit un Duh dătător de viaţă. El are nu numai viaţa unui suflet 
viu, ci are viaţa în Sine Însuşi, şi de aceea poate da viaţă cui vrea El. Aceasta are o importanţă 
mare, deoarece El era ca un om adevărat pe pământ. Acum este nu numai Dumnezeu care dă 
viaţa cui vrea El, ci şi ultimul Adam. Hristos, Capul unui neam nou, are această putere în Sine 
Însuşi, căci este scris: «Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă 
viaţa în Sine.» (Ioan 5,26) Şi cu privire la noi se spune: «Şi mărturia este aceasta: că 
Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa; 
cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa» (1 Ioan 5,11.12). 

   Dar aceasta nu este tot ce ni se spune aici. Apostolul spune în continuare: «Omul dintâi este 
din pământ, făcut din ţărână.» Originea lui este din pământ, şi aceasta nu după căderea lui, ci 
înainte de căderea lui. Dumnezeu l-a făcut din ţărâna pământului, şi deoarece el a căzut, el 
trebuie să se reîntoarcă în ţărână. Însă al doilea Adam, cu toate că este tot aşa de adevărat om 
ca şi primul, este Domnul din cer. Şi noi, ca unii care aparţinem primului Adam, suntem din 
pământ, din ţărână; şi «cum este cel făcut din ţărână, aşa sunt şi cei din ţărână», dar de îndată 
ce am primit viaţa celui de-al doilea Adam, avem parte la slava pe care El o posedă ca Om. 
Noi suntem ca El; căci «cum este Cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti» (versetul 48). Însă înainte 
ca aceasta să poată avea loc, a trebuit ca Hristos să împlinească mai întâi toată dreptatea, să 
facă ispăşire pentru păcat, să învingă moartea şi să distrugă puterea lui satan. El trebuia să 
pună capăt întregii stări a primului Adam, ca după aceea El, ca al doilea Adam şi ultimul, ca 
Duh dătător de viaţă, să poată deveni Capul unui neam spiritual nou – a unui neam care este 
unit cu El în chip desăvârşit şi care ia parte la toate privilegiile. Credinciosul se află într-o 
stare corespunzătoare lui Dumnezeu, de aceea el poate să stea înaintea Lui în puterea vieţii 
noi. Deci uniţi cu al doilea Adam şi prin Duhul Lui făcuţi vii, noi am fost transferaţi într-o 
stare, care nu numai ne-a despărţit pe deplin de starea tristă şi nenorocită a unui păcătos, ci în 
acelaşi timp este diferită de starea în care se afla Adam înainte de cădere, departe ca cerul de 
pământ, deoarece noi am devenit părtaşi vieţii care există din veşnicie şi va exista în veşnicie, 
şi noi am fost făcuţi una pe deplin cu Domnul din cer. 

   Acesta este rezultatul mântuirii noastre minunate: «Şi după cum am purtat chipul celui făcut 
din ţărână, tot aşa vom purta şi Chipul Celui ceresc.» (versetul 49). În ceea ce priveşte duhul, 
noi suntem deja făcuţi asemenea Domnului din cer: dar va veni şi momentul când coliba 
noastră pământească va fi transformată şi vom primi un trup, care este ca trupul de înviere 
minunat al Aceluia, care ca Salvator şi Mire al nostru Şi-a ocupat deja locul la dreapta lui 
Dumnezeu, pentru ca acolo în Casa Tatălui Său să ne pregătească un loc, pentru ca noi să 
avem parte nu numai de viaţa Sa, ci să avem parte şi la slava Sa. «Ce spun eu, fraţilor, este că 
nu pot carnea şi sângele să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu, nici putrezirea să 
moştenească neputrezirea» (versetul 50). Este imposibil ca noi în acest trup pământesc supus 
putrezirii să putem privi slava cerului, şi de aceea este necesar ca, înainte să intrăm în această 
slavă, trupul nostru să fie transformat şi să fie asemenea trupului preaiubitului nostru Domn şi 
Mântuitor Isus Hristos. Şi este Duhul Sfânt şi al lui Hristos, care locuieşte în noi şi ne dau 
garanţia deplină pentru certitudinea transformării noastre minunate. 

   Toate adevărurile minunate, care ne sunt făcute cunoscut în acest capitol deosebit de preţios, 
sunt încununate acum printr-o revelaţie nouă a felului în care toţi sfinţii, atât cei în viaţă cât şi 
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cei adormiţi, vor ajunge să fie asemenea cu Hristos Cel glorificat, o revelaţie, care până în 
momentul acela era o taină pentru corinteni, şi, vai! cu toate că acum este făcută cunoscut în 
chip desăvârşit, este puţin preţuită de mulţi credincioşi din zilele noastre. «Iată, vă spun o 
taină: nu toţi vom adormi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la 
cea din urmă trâmbiţă.4 Căci trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom 
fi schimbaţi» (versetele 51 şi 52). 

   Ce taină minunată şi slăvită se deschide aici credinţei sfinţilor! Într-o clipă, într-o clipeală 
din ochi, la sunetul trâmbiţei, sfinţii vor ieşi din mormintele lor, de data aceasta ne mai fiind 
îmbrăcaţi cu trupuri supuse putrezirii, ci un trup care nu putrezeşte, asemenea strălucirii slavei 
cerului şi alcătuit ca şi trupul Biruitorului asupra morţii şi mormântului: în aceeaşi clipă, 
sfinţii care vor fi în viaţă – cei muritori – oriunde s-ar găsi ei, tot aşa, deodată, vor fi 
transformaţi spre nemurire. «Căci trebuie ca ceea ce este supus putrezirii să se îmbrace în 
neputrezire şi ceea ce este muritor să se îmbrace în nemurire» (versetul 53). Coliba, alcătuită 
din ţărâna pământului, va fi transformată deodată în una cerească, potrivită în chip desăvârşit 
ca să vadă gloria lui Hristos şi s-o savureze împreună cu El. În momentul când sfinţii adormiţi 
vor învia şi cei vii vor fi transformaţi, ei vor fi răpiţi împreună în nor în întâmpinarea 
Domnului, ca să fie pentru totdeauna la El. (compară cu 1 Tesaloniceni 4,13-18). Ce speranţă! 

   Aceasta este taina mare şi minunată, pe care apostolul o revelează aici în Corint şi prin care 
orice inimă, care cunoaşte şi iubeşte pe Domnul, va fi umplută cu mare bucurie. Pavel însuşi a 
trăit în permanenta aşteptare a acestui moment fericit; căci atât aici cât şi în scrisoarea către 
Tesaloniceni el spune: «Vom fi schimbaţi». El aştepta să fie îmbrăcat şi nu dezbrăcat. El trăia 
pentru Domnul său; el cunoştea făgăduinţa Lui şi dorea împlinirea ei. Chiar dacă nu ştia ora, 
el ştia totuşi foarte sigur că El va reveni şi Îl aştepta în fiecare clipă. Inima lui iubitoare şi 
doritoare nu aşeza nici o perioadă de timp între aşteptarea sa şi împlinirea aşteptării sale, 
deoarece nici Domnul nu a stabilit. Ah, fie ca toţi sfinţii să aibă felul lui de a gândi! 

   «Când trupul acesta», aşa continuă apostolul, «supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire 
şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este 
scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă.”» (versetul 54, compară şi cu Isaia 25,8). Pentru 
creştin moartea a fost biruită total; ea a fost înlăturată. Credinciosul posedă în Hristos înviat o 
viaţă care îl ridică deasupra morţii, nu trupeşte, dar fără îndoială moral. Moartea, ca rod al 

                                                           
4 La această expresie «cea din urmă trâmbiţă» s-a gândit deseori la trâmbiţa a şaptea din cartea Apocalipsa 11 şi 
apoi fireşte s-a tras concluzia că învierea şi transformarea sfinţilor va trebui să aibă loc în acel moment al 
judecăţii. Însă după părerea noastră cele şapte trâmbiţe din cartea Apocalipsa, despre care s-a vorbit la mult timp 
după redactarea acestei scrisori şi chiar după moartea lui Pavel, nu stau în nici o legătură cu trâmbiţa amintită 
aici, şi nici cu cea amintită în Matei 24 şi de profeţii iudei. Acele şapte trâmbiţe sunt fără îndoială trâmbiţe ale 
judecăţii şi trebuie aduse în legătură cu restul conţinutului cărţii Apocalipsa şi trebuie studiate în interdependenţa 
lor, aşa cum trebuie să se facă şi cu privire la celelalte evenimente. Aici în 1 Corinteni 15,12 Pavel vorbeşte 
numai despre sfinţii înviaţi şi transformaţi, şi de aceea şi trâmbiţa amintită aici trebuie limitată numai la acest 
subiect. În Isaia 27,13, unde de asemenea este vorba de o trâmbiţă – o trâmbiţă a harului, Domnul o leagă de 
strângerea rămăşiţei israelite. Între aceste două evenimente, învierea şi transformarea sfinţilor şi strângerea 
rămăşiţei israelite, se împlinesc acele şapte trâmbiţe din cartea Apocalipsa, dacă la ultima din acestea nu se 
gândeşte la suprapunerea cu solicitarea adresată Israelului împrăştiat. Totodată ni se pare că această expresie «la 
cea din urmă trâmbiţă» este pur şi simplu o aluzie la ceva general cunoscut în lumea romană din timpul acela, 
semnalul militar final pentru pornirea în marş, după ce au fost date şi executate indicaţiile anterioare pentru 
pornirea taberei. Toţi stăteau gata şi aşteptau ultimul ton al trâmbiţei, ca să pornească împreună. Şi aceasta 
caracterizează poziţia Bisericii din timpul actual. 
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păcatului şi ca judecată şi-a pierdut toată puterea asupra sufletului. Ea a fost biruită aşa de 
desăvârşit, că vor fi foarte mulţi care nu vor muri. Toţi credincioşii posedă pe Hristos ca viaţă 
a lor. În timp ce El nu este prezent, şi aceasta va dura atât timp cât El stă la dreapta Tatălui şi 
viaţa noastră este ascunsă cu El în Dumnezeu, noi vom muri trupeşte, aceasta înseamnă că 
sufletul se va despărţi de corp. Însă de îndată ce El revine, de îndată ce El părăseşte tronul 
Tatălui Său, ca să ia pe ai Săi la Sine  - şi El va face aceasta înainte să vină judecăţile peste 
lumea aceasta -, El va exercita pe deplin puterea Sa faţă de ei şi moartea nu va fi în stare să 
exercite vreo împotrivire. Toţi cei vii, fără să moară, vor intra în slava Sa. Desigur crearea 
omului din ţărâna pământului era o dovadă minunată a atotputerniciei Creatorului; dar o 
dovadă mult mai minunată a puterii atotputernice a lui Dumnezeu este învierea omului care 
revine din ţărână. Dar deasupra tuturor acestora stă transformarea sfinţilor aflaţi în viaţă la 
venirea lui Isus, deoarece ea ne arată în chip minunat, cât de desăvârşit a biruit Hristos 
moartea şi cum El a anulat şi ultima urmă a păcatului. Da, prin harul Său El aduce pe 
păcătosul nenorocit, vinovat şi vrăjmaş pe cea mai înaltă treaptă a onoarei, deoarece El 
exercită faţă de el toată puterea atotputerniciei Sale divine. Şi această eliberare desăvârşită, cu 
toate că noi încă o mai aşteptăm, o putem privi deja acum cu ochiul credinţei în slava 
Persoanei lui Hristos; căci El S-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu, după ce El S-a supus stării 
omului aflat în moarte din cauza păcatului. Şi El a înfăptuit o mântuire desăvârşită, o 
mântuire, care, după ce a anulat toate păcatele, a glorificat dreptatea lui Dumnezeu şi a nimicit 
puterea lui satan pe baza unei ispăşiri veşnice şi a unei vieţi care a biruit moartea, ne-a aşezat 
într-o sferă cu totul nouă, unde păcatul şi urmările lui nu pot pătrunde, şi unde favoarea lui 
Dumnezeu ne va străluci desăvârşit şi pentru veşnicie în glorie. Şi această schimbare mare şi 
minunată va avea loc într-o clipită, într-o clipeală din ochi prin puterea lui Dumnezeu: cei 
adormiţi în Hristos vor învia şi noi vom fi transformaţi. 

   Citarea locului din Isaia 25,8: «Moartea a fost înghiţită de biruinţă» (versetul 54) este foarte 
ciudată. Apostolul citează aici numai faptul că moartea a fost înghiţită de biruinţă; dar dacă 
studiem acel loc din Isaia în context cu întreg capitolul, vom găsi că acest eveniment nu are 
loc la sfârşitul lumii, ci în perioada când prin instaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu în Sion se 
va îndepărta învelitoarea sub care au stat păgânii în întuneric şi neştiinţă. În această perioadă 
tot pământul va fi luminat, va fi plin de cunoştinţa Domnului. Deci siguranţa deplină, că 
moartea va fi îndepărtată, umple inima noastră cu încredere, cu toate că moartea încă mai este 
prezentă. Deja acum putem striga plini de încredere: «Unde îţi este ţepuşa, moarte? Unde îţi 
este biruinţa, moarte?» (versetul 55). Ţepuşa morţii a fost frântă şi biruinţa Hadesului 
nimicită. Harul triumfător al lui Dumnezeu a schimbat totul. Pentru cei care sunt în Hristos, 
moartea şi-a pierdut deja acum, în timp ce ea încă mai domină, caracterul ei propriu-zis, 
deoarece pentru ei ea constă numai în părăsirea sau despărţirea de ceea ce este muritor. Ea nu 
îi umple cu groază la gândul la judecata lui Dumnezeu şi la puterea lui satan, deoarece Hristos 
a fost în acea judecată, şi pentru ei a biruit această putere. Dar nu numai aceasta: El a 
îndepărtat şi pe urzitor, ţepuşa morţii. «Ţepuşa morţii este păcatul şi puterea păcatului este 
Legea.» (versetul 56) Legea a prezentat conştiinţei dreptatea lui Dumnezeu, care cerea 
împlinirea acelei Legi şi ameninţa cu blestem pe toţi care greşeau în împlinirea Legii, şi prin 
aceasta păcatului i se dădea puterea asupra conştiinţei şi făcea moartea şi mai îngrozitoare. 
Hristos însă a fost făcut păcat şi a purtat blestemul Legii, prin aceea că El a devenit blestem 
pentru aceia care erau sub Lege. El a eliberat desăvârşit pe ai Săi de ambele, de păcat şi de 
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Lege, deoarece El a glorificat pe Dumnezeu cu privire la păcat şi cu privire la Lege; şi 
totodată El ne-a eliberat pe deplin de puterea morţii, din care El a înviat ca biruitor. Singurul 
lucru pe care moartea îl poate face astăzi asupra noastră este să ne ia de pe scena actuală, pe 
care ea îşi exercită puterea, ca să ne ducă la locul unde ea nu mai posedă nici o putere. «A 
muri este câştig.» «Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul 
nostru Isus Hristos» (versetul 57). Dumnezeu este izvorul acelor gânduri de har, care umplu 
puterea Sa. Şi în loc să ne fie frică de moarte, inima noastră este umplută cu mulţumire pentru 
Acela care ne-a dat o eliberare desăvârşită şi veşnică, o biruinţă desăvârşită şi veşnică. În 
curând vom fi pentru totdeauna la Isus, vom fi ca El, şi Îl vom vedea aşa cum este. Acesta este 
rezultatul mare şi minunat din toate. Scena lucrului nostru este acum încă acolo unde moartea 
îşi exercită puterea şi unde satan o poate folosi, dacă Dumnezeu îi permite, să ne facă să 
devenim inactivi, acolo unde ne întâmpină greutăţi de tot felul şi vrăjmaşii ne înconjoară; dar 
noi suntem siguri, că sfârşitul va fi minunat şi fericit. Dumnezeul nostru va împlini şi cu 
privire la noi planurile Lui minunate şi mărimea puterii Sale, pe care am văzut-o în Hristos 
Isus, care este Capul şi revelarea slavei pe care noi o vom savura veşnic împreună cu El. La 
El, preaiubitul nostru Isus, vom găsi şi rodul lucrării noastre, pe care noi am făcut-o aici jos pe 
pământ în Numele Său şi cu încredere în harul Său şi puterea Sa. De aceea la sfârşitul acestui 
capitol minunat apostolul dă îndemnul serios şi mângâietor: «De aceea, fraţii mei iubiţi, fiţi 
tari, neclintiţi, sporind totdeauna în lucrul Domnului, ştiind că lucrarea voastră în Domnul 
nu este zadarnică» (versetul 58). 

 
 
Capitolul 16 

 

   Starea practică a adunării din Corint era, aşa cum am văzut clar la studiul acestei scrisori, 
foarte slabă. În mijlocul ei se găseau sciziuni, asemănarea cu lumea, pofte carnale, anomalii la 
frângerea pâinii şi învăţătură falsă. Satan încerca să strice totul, mai întâi viaţa şi apoi 
învăţătura; mai întâi dreptatea şi apoi credinţa. De aceea este uşor de înţeles, că inima 
apostolului era îngrijorată şi apăsată din cauza lor, şi aceasta cu atât mai mult, când ne gândim 
la dragostea părintească şi afecţiunea lui pentru credincioşi. Starea lor era realmente deosebit 
de tristă; dar ea a slujit, ca toate sentimentele şi toată dragostea inimii lui, pe care le avea în 
mod deosebit pentru corinteni, să se reverse, aşa cum se vede mai ales în cea de-a doua 
scrisoare. Şi în acest capitol el li se adresează într-un fel foarte afectuos şi cu încredere, le dă 
rânduieli cu privire la slujba faţă de cei nevoiaşi din Ierusalim şi îi încurajează în această 
slujire. El le dă îndemnul să facă o colectă pentru ei, aşa cum aceasta s-a convenit între 
apostoli, în timpul când Pavel, ca apostol recunoscut al naţiunilor, a părăsit Ierusalimul. El îi 
roagă, ca în ziua întâia a săptămânii fiecare să pună deoparte după câştigul lui; şi mai târziu, 
când el va fi la ei, voia să trimită câţiva fraţi, pe care ei îi considerau vrednici, cu scrisori la 
Ierusalim, ca să le ducă darurile de dragoste strânse; el însuşi era pregătit să călătorească la 
Ierusalim, dacă era potrivit (versetele 1-4). 

   Fără să ia în considerare starea lor tristă, apostolul dorea totuşi să se folosească de slujba 
lor; şi aceasta este cu adevărat foarte mângâietor şi educativ pentru inima noastră. El îi 
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priveşte şi îi tratează încă ca creştini; ei stăteau încă pe fundamentul adevărului şi alcătuiau 
Adunarea lui Dumnezeu în Corint; şi această realitate l-a determinat pe apostol să le scrie cu 
mai mare seriozitate. Dar cu toate că inima lui s-a uşurat într-o oarecare măsură prin scrierea 
acestei scrisori, prin aceea că avea încrederea că Domnul le va binecuvânta inimile, totuşi el 
nu se putea decide să meargă acolo, chiar dacă aceasta era intenţia lui. El voia să călătorească 
spre Macedonia trecând prin Corint şi la întoarcerea lui de acolo să-i vadă pentru a doua oară 
(2 Corinteni 1,15.16). El se abţine de la aceasta, fără să le spună vreun motiv; el vorbeşte cu 
incertitudine şi despre rămânerea lui la ei: «Şi poate voi rămâne la voi sau poate chiar voi 
ierna la voi … nădăjduiesc să rămân cu voi un anumit timp, dacă va îngădui Domnul» 
(versetul 6 şi 7). În cea de-a doua scrisoare le face cunoscut, că starea lor actuală a fost cauza 
pentru care el nu s-a dus la ei. Pavel s-a gândit să rămână în Efes până la Cincizecime; «căci», 
spune el, «mi s-a deschis aici o uşă mare şi largă şi sunt mulţi împotrivitori» (versetele 8 şi 
9). Aceste două realităţi, uşa deschisă şi mulţii împotrivitori, erau pentru el un motiv să 
rămână, şi ele sunt în orice timp un semn caracteristic foarte remarcabil pentru oricare lucrător 
în lucrarea Domnului. Uşa deschisă este o dovadă, că Dumnezeu este prezent şi consideră 
bună activitatea, şi activitatea împotrivitorului face necesară rămânerea din cauza duşmanului. 
Deseori împotrivirea este considerată o uşă închisă; aceasta este închisă numai atunci când nu 
mai este nici o dorinţă de a asculta Cuvântul, şi Dumnezeu nu lucrează, ca să trezească 
atenţia. Când însă Dumnezeu lucrează, împotrivirea duşmanului este numai un motiv ca să nu 
se renunţe la lucrare. Se parte că Pavel a suferit mult în Efes (capitolul 15,32), şi cu toate 
acestea a continuat lucrarea. Răscoala, care a pricinuit-o Dimitrie (Faptele Apostolilor 19) a 
închis uşa şi l-a făcut pe Pavel să plece de acolo. 

   Ştim din Faptele Apostolilor 19,22, că Pavel a trimis pe Timotei în Macedonia şi, aşa cum 
vedem în acest capitol, era de părere, că el va călători până la Corint. De aceea el dă 
îndemnul: «Dacă soseşte Timotei, vedeţi să fie fără frică la voi, căci el este prins ca şi mine la 
lucrul Domnului. Nimeni, deci, să nu-l dispreţuiască. Să-l conduceţi în pace» (versetele 
10,11). Tinereţea lui Timotei a pricinuit acest îndemn. Pavel trebuie să se fi temut, că ei ar fi 
încercat să justifice lipsa lor de supunere, aşa cum din păcate deseori se întâmplă, prin 
tinereţea lucrătorului. De aceea el le aminteşte, că Timotei, ca şi el însuşi, face lucrarea 
Domnului; şi cu adevărat, el a lucrat cu mare credincioşie. Şi aceasta este suficient să ne facă 
pe deplin responsabili de supunerea noastră. Cu privire la Apolo, apostolul l-a rugat să meargă 
împreună cu fraţii la Corint, şi aceasta a dovedit cât de liber era sufletul lui de orice invidie. El 
ştia că Apolo a lucrat în Corint însoţit de binecuvântare, şi el aştepta şi în continuare aceasta. 
Apolo nu s-a hotărât până în momentul acela să călătorească la Corint. După cum se pare, el 
nu voia prin prezenţa sa să ofere ocazia să se gândească că el mustra lipsa prezenţei lui Apolo, 
în mod deosebit şi de aceea, că unii se numeau după numele lui (versetul 12). 

    După aceste rânduieli şi comunicări diferite, apostolul se adresează încă o dată corintenilor 
cu un îndemn plăcut dar totodată foarte sever: «Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, 
întăriţi-vă! Tot ce faceţi să fie făcut cu dragoste», (versetele 13.14). Cât de bogate în conţinut 
sunt aceste câteva cuvinte! Era dorinţa cea mai stringentă a apostolului, ca până la sfârşit ei să 
rămână tari şi credincioşi şi ca dragostea să fie izvorul tuturor acţiunilor lor. El iubea pe 
corinteni cu o dragoste părintească, căci ei erau copiii lui, pe care i-a născut prin Evanghelie; 
şi oricât de mare putea fi cusurul lor, ei rămâneau totuşi preţioşi pentru inima lui. 
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   În continuare găsim în acest capitol o dovadă clară, că fiecare, fără o chemare specială, ci 
numai prin puterea Duhului Sfânt se poate dedica în slujba Adunării, şi dacă o astfel de 
persoană slujeşte cu credincioşie, ceilalţi sunt datori să-l recunoască şi să i se supună. «Vă 
îndemn, fraţilor: cunoaşteţi casa lui Ştefana, că ea este cel dintâi rod al Ahaiei şi că s-a 
dedicat cu totul în slujba sfinţilor. Fiţi şi voi supuşi unor astfel de oameni şi fiecăruia care 
ajută la lucrare şi munceşte» (versetele 15.16). Domnul Însuşi recunoaşte pe astfel de 
lucrători de bună voie, care, mânaţi de dragostea lui Hristos şi călăuziţi prin Duhul Sfânt, se 
dedică slujirii sfinţilor, şi El aşteaptă şi din partea noastră recunoaşterea unei astfel de slujiri şi 
supunerea faţă de aceşti lucrători. Aceasta are o importanţă mare, în mod deosebit şi în timpul 
actual, unde deseori o astfel de slujire de bună voie este privită ca atac asupra unei funcţii 
spirituale, şi la nimic nu se gândeşte mai puţin, ca la recunoaştere şi supunere, crezându-se că 
pentru acea slujire sunt îndreptăţiţi numai aceia care au ajuns la aceasta printr-o chemare 
specială şi ordinare din partea oamenilor. În Cuvântul lui Dumnezeu însă găsim contrariul. 
Tot aşa nu auzim nimic despre o chemare specială a lui Apolo. Cu privire la alţii, el era un 
lucrător absolut independent. Instruit parţial prin alţi lucrători, el acţiona liber potrivit cu harul 
primit, aşa cum el îl considera că este plăcut lui Dumnezeu. 

   Totodată doresc aici să atrag atenţia la o altă chestiune foarte importantă, care stă mai mult 
sau mai puţin în legătură cu cele spuse mai înainte. Această scrisoare, cu toate că se ocupă cu 
toate detaliile stării interne a adunării din Corint, nu aminteşte cu nici un cuvânt pe bătrânii 
adunării sau alte persoane cu funcţii, care în general existau. Dacă în Corint ar fi existat astfel 
de persoane, ne-am fi aşteptat, ca la multiplele lipsuri şi cusururi în adunare, apostolul să se fi 
adresat pe nume la aceştia şi să-i fi îndemnat la credincioşie şi veghere şi să le fi adus aminte 
de responsabilitatea lor; dar dimpotrivă, el îi face pe toţi răspunzători; şi aceasta este foarte 
important de luat în seamă. Noi avem Cuvântul, şi în acest Cuvânt Dumnezeu a purtat de grijă 
pentru mersul unei adunări în toate timpurile şi, aşa cum am văzut, a dat îndemnuri în Cuvânt, 
ca toţi să fie recunoscuţi şi să se supună tuturor celor care prin puterea Duhului se dedică cu 
credincioşie slujirii sfinţilor, fără să fie chemaţi sau puşi pe funcţii în vreun mod deosebit. 
Nici decăderea generală a Bisericii, şi nici lipsa de persoane instalate în funcţii nu vor putea 
împiedica pe aceia, care vor să asculte de Cuvânt, să respecte toate lucrurile necesare ordinii 
creştine. În toate timpurile, chiar şi în acelea cu tot felul de rătăciri şi sciziuni, Domnul ne va 
da ce avem nevoie pentru zidirea noastră sufletească, dacă ne ţinem simplu de Cuvântul Său şi 
ne lăsăm călăuziţi prin Duhul Său. 

   Apostolul numeşte aici trei persoane, care prin participarea lor personală şi slujba lor 
personală, i-au bucurat şi înviorat inima. «Mă bucur de venirea lui Ştefana, lui Fortunat şi lui 
Ahaic, pentru că ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcorit duhul meu şi 
al vostru. Să recunoaşteţi deci pe astfel de oameni» (versetele 17.18). Din aceste versete nu se 
pare că ei au bucurat inima lui prin relatări plăcute despre adunare sau printr-o dovadă a 
dragostei lor faţă de el. Inima lui era mult mai mult înviorată prin aceia personal; şi el voia ca 
şi corintenii să aibă parte la aceasta, prin aceea că el presupunea că ei aveau suficientă 
dragoste pentru el, ca prin mângâierea lui să fie mângâiaţi. Dragostea lor nu s-a gândit mai 
înainte la aceasta; dar el exprimă încrederea lui, pentru ca ei să se bucure de faptul că el a fost 
înviorat. Este mişcător să vezi cum dragostea apostolului se osteneşte să trezească în inimile 
corintenilor sentimentul dragostei şi părtăşiei prin comunicarea, că aceşti trei fraţi din adunare 
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i-au slujit, şi cum el caută să lege bucuria lui cu a lor, ca în felul acesta să înnoiască şi să 
consolideze legătura părtăşiei. 

   Oricât de mari ar fi fost lipsurile în adunarea din Corint, apostolul recunoaşte totuşi, aşa 
cum am văzut, mădularele ei ca fiind creştini adevăraţi, şi el vrea ca şi ei să se recunoască 
între ei ca atare prin sărutul dragostei, expresia generală a sentimentelor frăţeşti. «Spuneţi-vă 
salutări unii altora cu o sărutare sfântă» (versetul 20). Trebuie remarcat aici, că apostolul, 
aşa cum vedem în versetul 21 şi în alte locuri, s-a folosit de alţii, ca să scrie pentru el. 
Scrisoarea către Galateni face o excepţie de la aceasta. El confirma scrierile lui adresate 
adunărilor prin aceea că la sfârşit el scria salutările cu propria lui mână. 

   La sfârşitul scrisori avem încă o dată ocazia să vedem, cât de deplin a recunoscut apostolul 
pe corinteni. El a rostit un anatema solemn asupra tuturor acelora care nu iubesc pe Domnul 
Isus (versetul 22). Dacă existau din aceştia, el nu voia să-i recunoască; dar departe de a 
presupune aceasta la ei, dimpotrivă el le scrie în ultimul verset: «Dragostea mea să fie cu voi 
cu toţi în Hristos Isus!» (versetul 24). Dacă deja inima apostolului atârna cu o aşa simpatie 
intimă de o adunare a cărei stare era aşa de slabă şi cu lipsuri, dacă era o mare mângâiere 
pentru el de a fi capabil să-i recunoască pe toţi în dragoste, cu cât mai mult puteau ei atunci, şi 
noi împreună cu ei, să fie convinşi de dragostea Aceluia care, pentru a ne salva de la pierzarea 
veşnică, Şi-a dat viaţa Sa scumpă la moartea de cruce infamă, şi Acela care, cu toate că El ne 
atenţionează cu o solemnitate sfântă şi ne disciplinează, în acelaşi timp ne poartă şi ne 
conduce cu aşa de multă răbdare, dragoste şi blândeţe. Şi această scrisoare este o mărturie a 
dragostei Lui intime  şi a purtării Lui de grijă faţă de noi. El a folosit împrejurările triste din 
Corint, ca să ne dea anumite învăţături, ca să ne facă să înţelegem în multe aspecte voia Sa 
plăcută, atât cu privire la noi înşine cât şi cu privire la Adunare. Fie ca inimile noastre prin har 
să fie voitoare şi gata nu numai de a cerceta cu râvnă voia Sa, ci şi s-o împlinească cu 
credincioşie prin puterea Duhului Sfânt! 
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