1 Corinteni 1:1
1. Pavel. Cu privire la însemnătatea numelui, vezi Nota Adiţională la Fapte 7, Nota 2.
Apostol. Gr. apostolos (vezi Fapte 1:2). Expresia spune literal „un apostol chemat”. Dreptul lui Pavel
la apostolie fusese pus în discuţie în Corint. Aici şi mai târziu în epistola aceasta, el a afirmat fără teamă şi a
apărat cu vigoare dreptul acesta (vezi 1Cor. 9).
Voia lui Dumnezeu. Pavel accentuează faptul că era voia lui Dumnezeu ca el să fie apostol. El atrage
atenţia la acelaşi fapt în scrisorile sale către alte biserici (vezi Rom. 1:1; 2Cor. 1:1; Gal. 1:1; Efes. 1:1; Col.
1:1; 1Tim. 1:1; 2Tim. 1:1). El ştia că nu a fost numit în slujbă de către om, ci de Dumnezeu (vezi Gal. 1:1).
Fiecare deservent adevărat al Evangheliei lui Isus Hristos ar trebui să aibă aceeaşi convingere cu privire la
chemarea sa şi, asemenea lui Pavel, să creadă că un vai planează asupra lui dacă ia asupră-şi oricare altă
însărcinare (vezi 1Cor. 9:16).
Sosten. De identificare incertă. E cu putinţă să fie identic cu mai marele sinagogii corintene menţionat
în Fapte 18:17. Tradiţia care îl face unul dintre cei 70 de ucenici (Luc. 10:1) e fără temei. Sosten se poate să
fi fost un secretar al lui Pavel, aşa cum Terţiu a fost pentru Epistola către Romani (vezi Rom. 16:22).
Apariţia numelui lui Sosten în salutarea de început nu înseamnă că el era co-autor al epistolei. Era obiceiul
lui Pavel de a-şi menţiona în felul acesta asociaţii.
Fratele. O denumire obişnuită pentru creştini, pe vremea aceea (vezi Rom. 16:23; etc.). Numele de
„creştini” încă nu era obişnuit (vezi Fapte 11:26).
Vezi o hartă cu evenimentele si locurile ce au legătură cu scrierea episolelor către creştinii din Corint
1 Corinteni 1:2
2. Biserica. Gr. ekklesia (vezi Mat. 18:17).
Corint. În ce priveşte lucrarea lui Pavel în Corint şi înfiinţarea bisericii de acolo, vezi pag. 100; Fapte
18:1-18.
Sfinţiţi. Gr. hagiazo, „a dedica”, „a face sfânt” (vezi Ioan 17:17). Mai departe în verset, cei sfinţiţi
sunt denumiţi „sfinţi” (hagioi), literal „cei sfinţi” (vezi Rom. 1:7). Hagiazo şi hagioi sunt construiţi pe
aceeaşi rădăcină. Legătura nu e văzută atât de clar în traducere, deşi „a sanctifica” şi „sanctitate” sunt
ambele construite pe rădăcina latină sanctus, „sfânt”.
În Hristos Isus. Numai aceia sunt socotiţi sfinţi care au căutat şi au aflat refugiu în Isus şi care sunt
acoperiţi de neprihănirea Mântuitorului.
Chemaţi să fie sfinţi. Literal „chemaţi sfinţi”, adică sfinţi care sunt chemaţi. Vezi mai sus la „sfinţiţi”.
În vreun loc. [În orice loc, KJV.] Cuvintele acestea s-ar putea să fie legate de expresia „chemaţi să fie
sfinţi”, aşa ca accentul pasajului să fie pus asupra faptului că credincioşii corinteni făceau parte din marea
frăţietate a credincioşilor. Pavel reaminteşte corintenilor că nu sunt singurii posesori ai privilegiilor
Evangheliei.
E cu putinţă că Pavel folosea o expresie obişnuită în salutările vremii. Două inscripţii la sinagogi au
fost descoperite conţinând salutarea „Pace fie în acest loc şi în toate locurile lui Israel” (vezi Hans
Lietzmann, Handbuch zum Neuen Testament, cu privire la 1 Cor. 1:2). Nu numai că epistola era pentru ei,
dar este plină de învăţătură pentru toţi şi a fost păstrată în canonul sfânt pentru învăţătura şi zidirea noastră
(vezi 2Tim. 3:16).
Cheamă... numele. Vezi Fapte 2:21.
Lor şi al nostru. Expresia aceasta se poate referi fie la „loc”, fie la „Domnul”. Dacă se referă la „loc”,
adaugă puţin la ideea deja exprimată. Dacă se referă la „Domnul”, este o accentuare în plus asupra faptului
că aceluiaşi Domn I se aduce închinare de creştinii din toate localităţile (vezi mai sus la „în vreun loc”), cu

referire posibilă la duhul de partidă din Corint (vers. 11-31).
1 Corinteni 1:3
3. Har. Gr. charis, un cuvânt care apare de vreo 150 ori în NT, redat „har” de 130 de ori. În restul
cazurilor e tradus „hatâr”, „bucurie”, „mulţumire”, „mulţumiri”, „vrednic de mulţumire”, „plăcere”,
„dărnicie”, „folos”, „bineplăcut”, „milostiv”. Toate aceste cuvinte combinate nu izbutesc să dea minţii slava,
uimirea, bucuria, veselia şi recunoştinţa care sunt trezite în mintea aceluia care prinde o privelişte a
descoperirii atributelor fără de seamăn ale lui Dumnezeu, care se dau pe faţă în procedeele Sale milostive cu
omul, prin Isus Hristos. Toate acestea sunt rezumate în cuvântul charis.
Vechii greci adorau frumuseţea. Ei foloseau pe charis pentru a sugera un sentiment de frumuseţe sau
de încântare; apoi ideea aceasta a fost transferată la obiectul care producea sentimentul frumuseţii. Înţelesul
a fost extins pentru a cuprinde recunoştinţă, mulţumiri, graţiozitate plăcută şi caracter agreabil. În sensul
concret, cuvântul arăta o favoare acordată sau un hatâr făcut.
Biserica creştină primară a adoptat expresia aceasta pozitivă şi a aplicat sensul în plus de natură
amabilă, afectuoasă, plăcută, o dispoziţie îndurătoare, la atitudinea creştinilor unii către alţii. Mai aparte,
termenul a fost folosit pentru a exprima „relaţia şi conduita lui Dumnezeu faţă de omul păcătos, aşa cum
sunt date pe faţă în şi prin Hristos, mai ales ca un act de favoare spontană” (Hermann Cremer,
Biblico-Theological Lexicon [1886], pag. 574). Favoarea aceasta a lui Dumnezeu faţă de om nu depinde în
nici un fel de starea omului; adică nici strădaniile lui de a câştiga harul prin fapte ale neprihănirii, nici eşecul
de a face aşa ceva nu afectează favoarea lui Dumnezeu faţă de el; el este la dispoziţia lui pentru a se folosi
de el, dacă vrea. Gradul lui de păcătoşenie nu are nici o influenţă asupra bunăvoinţei lui Dumnezeu de a fi
îndurător faţă de el, prin Isus. Vezi Rom. 1:7.
Pace. Gr. eirene, cuvântul de la care derivă numele de Irina. Aşa cum e folosit în NT, eirene înseamnă
acea completă absenţă a orice tulbură sau întrerupe cea mai adâncă lucrare a Duhului Sfânt în viaţa omului,
prin care sufletul e adus în perfectă armonie cu Creatorul său. J. H. Thayer defineşte cuvântul astfel: „starea
liniştită a sufletului sigur de mântuirea lui prin Hristos şi, în felul acesta, netemându-se de nimic din partea
lui Dumnezeu şi mulţumit cu soarta sa pământească, de orice fel ar fi ea”. Vezi Rom. 1:7.
1 Corinteni 1:4
4. Mulţumesc Dumnezeului meu. Singularul e dovadă că Sosten nu era un co-autor al epistolei (vezi
vers. 2).
Înainte de a se ocupa de neregulile care se dezvoltaseră în biserică, Pavel exprimă laudă pentru ceea
ce credincioşii corinteni realizaseră în experienţa spirituală. Lucrul acesta este bine exemplificat în soliile
către cele şapte biserici (Apoc. 2:2–4, 13, 14, 19, 20). Dumnezeu încurajează biserica, menţionând lucrurile
bune, şi în felul acesta pregăteşte calea pentru avertizările şi mustrările necesare, care dacă sunt luate în
consideraţie, ca în cazul bisericii din Corint, vor avea ca rezultat, creştere şi binecuvântare spirituală.
Harul. Gr. charis (vezi vers. 3). Aici darurile harului, (cap. 12:4) sunt scoase în evidenţă (vezi cap.
1:5-7).
1 Corinteni 1:5
5. În toate privinţele. [În orice lucru, KJV.] Dumnezeu binecuvântase foarte mult pe credincioşii din
Corint. El îi izbăvise din mediul foarte stricat, îi ridicase din adâncurile viciului şi ale păcatului, ce nu pot fi
descrise, şi, fără restricţii, le conferise daruri spirituale, aşa că nu duceau „lipsă de nici un fel de dar” (vers.
7). În felul acesta se luaseră măsuri, mult peste nevoile actuale, aşa că biserica nu avea scuză pentru
decădere şi apostazie. Comparaţi 2Cor. 9:11.
Vorbire. Gr. logos, în general însemnând „cuvânt”, dar arătând şi exprimarea acelui cuvânt. Aici
probabil denotă capacitatea cuiva să se exprime liber şi clar cu privire la toată cunoştinţa adevărată. Darul
probabil e acelaşi cu cel desemnat prin „cuvântul înţelepciunii” [„să vorbească despre înţelepciune”] (logos
sofias) din cap. 12:8.
Cunoştinţă. Gr. gnosis, de la care sunt derivate cuvintele „gnostic”, „agnostic”, etc. În ce priveşte o

tratare a acestui dar, vezi cap. 12:8. Cunoştinţa este o temelie esenţială pentru credinţa creştină. Faptele
fundamentale cu privire la existenţa lui Dumnezeu şi planul mântuirii trebuie să fie înţelese de aceia care
doresc să devină creştini. Era necesar ca să fie în biserică persoane care să împartă cunoştinţa de felul
acesta. Pavel se mândrea cu posedarea acestui dar (2Cor. 11:6). Unii din Corint pervertiseră acest dar (1Cor.
8).
1 Corinteni 1:6
6. În felul acesta. [Chiar aşa, KJV; După cum, Nitz.] Forţa acestor cuvinte pare să fie că cunoaşterea
planului de mântuire prin Isus Hristos era lămurită şi statornicită prin măreaţa lucrare a Duhului Sfânt în
biserica din Corint şi că puterea aceea încă lucra în biserică, dând dovadă de favoarea lui Dumnezeu şi
adevărul Evangheliei în aceeaşi măsură ca atunci când solia eliberării fusese predicată întâia oară, în Corint.
Despre Hristos. Sau „cu privire la Hristos”. Rezultatele revărsării abundente a Duhului Sfânt asupra
credincioşilor corinteni a fost statornicirea credinţei lor în Evanghelie, convingerea lor adânc înrădăcinată şi
acceptarea adevărului demonstrării iubirii lui Dumnezeu în sacrificiul lui Isus. Nu numai că mărturia
apostolului cu privire la Hristos fusese crezută şi acceptată, dar prin puterea însoţitoare a Duhului lui
Dumnezeu, biserica primise darurile Duhului Sfânt (vezi vers. 7). Darurile acestea sunt enumerate în 1Cor.
12:1, 4–10, 28; Efes. 4:8, 11-13. Scopul darurilor Duhului e declarat a fi dezvoltarea bisericii până ajunge la
unirea şi desăvârşirea în Isus (Efes. 4:12-15).
Întărită. Sau „statornicită”. Împărţirea darurilor Duhului Sfânt bisericii primare, inclusiv aceea din
Corint, descoperă intenţia lui Dumnezeu de a se îngriji ca poporul Său să aibă mijloace îmbelşugate pentru a
sta tare şi pentru a da mărturie cu privire la credinţă, lumii care nu credea.
1 Corinteni 1:7
7. De nici un fel de dar. „Arătarea Duhului” era dată „spre folosul altora” (cap. 12:7). Fiecare
credincios primea un dar oarecare. Darurile erau deosebit de abundente în biserica creştină.
În aşteptarea. [Aşteptând, KJV.] Gr. apekdechomai, „a aştepta cu nerăbdare”.
Arătării. [Venirea, KJV.] Gr. apokalupsis, literal „descoperirea”, „arătarea”, „darea pe faţă a ceea ce
era ascuns”. Acesta este cuvântul care a fost folosit pentru a descrie venirea lui Isus, în 2Tes. 1:7; 1Pet. 1:7,
13; 4:13. Isus, care fusese ascuns de vederea celor muritori, va fi deodată descoperit, aşa încât fiecare ochi Îl
va vedea (Apoc. 1:7). Un cuvânt mai obişnuit pentru a descrie venirea este parousia (vezi Mat. 24:3).
Simplul cuvânt pentru „venire”, erchomai e şi el deseori folosit. Venirea lui Isus era aşteptarea şi nădejdea
voioasă a bisericii, în sec. I, şi este încă „fericita nădejde” a fiecărui adevărat ucenic al lui Isus (Titus 2:13).
Credincioşii corinteni, statorniciţi în credinţa lui Isus, aşteptau nerăbdători arătarea Mântuitorului, la a doua
venire. Aşa este şi astăzi. Darurile aflate în biserică astăzi confirmă mărturia lui Isus. Biserica rămăşiţă este
caracterizată ca având „mărturia lui Isus Hristos” (Apoc. 12:17) care este definită în cap. 19:10, ca fiind
„duhul proorociei”.
1 Corinteni 1:8
8. El. [Care, KJV.] Adică Domnul Isus Hristos (vers. 7).
Întări. Sau „statornici”.
Până la sfârşit. Compară Filp. 1:10; 1Tes. 5:23; Iuda 24. Această afirmaţie nu trebuie să fie
interpretată ca învăţând că e cu neputinţă a cădea din har. Că a greşi este cu putinţă pentru credincios, e clar
descoperit în alte texte (vezi, de pildă, Evr. 6:4-6). Credincioşii vor fi întăriţi până la sfârşit numai dacă
rabdă până la sfârşit (Mat. 24:13; vezi Ioan 10:28).
Fără vină. Credincioşii sunt asiguraţi că Hristos îi va întări în mijlocul încercărilor şi ispitelor şi-i va
păstra pe cărarea sfinţeniei, în tot cursul vieţii, aşa că, la venirea lui Hristos, vor fi găsiţi fără vină. Nu e o
făgăduinţă că vor fi desăvârşiţi, în sensul de a nu fi greşit niciodată, deoarece „toţi au păcătuit” (Rom. 3:23).
Isus îi face în stare să trăiască victorios dacă I se supun stăruitor, demonstrând că se străduiesc să-I placă. La
venirea Lui, ei vor fi găsiţi fără vină pentru că sunt acoperiţi de neprihănirea Lui. „Fără vină” trebuie să fie
deosebit de „desăvârşit”. „Fără vină” descrie pe aceia care nu pot fi învinuiţi de nici o călcare de lege, care

stau neacuzaţi înaintea Judecătorului şi împotriva cărora nu există motiv de acuzare.
1 Corinteni 1:9
9. Credincios este Dumnezeu. Comparaţi 1Cor. 10:13; 1Tes. 5:24; 2Tes. 3:3; etc. Absoluta
dependenţă de Dumnezeu este la baza afirmaţiei lui Pavel că credincioşii vor fi păstraţi fără de vină până la
sfârşit. Făgăduinţele lui Dumnezeu, ca şi caracterul Lui, sunt neschimbătoare. Aceasta este o sursă de
stăruitoare mângâiere pentru creştinul care trăieşte în lumea tot mai instabilă de azi.
Chemat. Vezi Rom. 8:30; cf. cap. 9:24; 11:29. Toţi oamenii sunt chemaţi să intre în comuniune sau
legătură cu Isus. Ei sunt chemaţi prin influenţele pe care Dumnezeu le lasă să lucreze asupra lor, pentru a-i
determina să renunţe la păcat şi să accepte mântuirea prin Hristos.
Părtăşia. Gr. koinonia, (vezi Fapte 2:42; Rom. 15:26).
1 Corinteni 1:10
10. Vă îndemn. [Vă implor, KJV.] Gr. parakaleo, literal „a chema alături de”, de unde „a mustra”, „a
îndemna”, „a mângâia” (vezi Ioan 14:16). Aici se aplică înţelesul anterior „a mustra”, „a îndemna”. Versetul
acesta marchează trecerea de la mulţumire şi laudă la mustrare. După o scurtă introducere, Pavel lansează
direct în discuţie diferitele probleme care se aflau în atenţia lui. Vezi Mat. 5:4.
Fraţilor. O formă obişnuită de adresă în epistolele lui Pavel. Aici termenul afectuos probabil folosit
intenţionat pentru a îndulci severitatea mustrării pe care Pavel e pe punctul de a o face. Termenul de
asemenea implică unire, o calitate care lipsea printre credincioşii corinteni.
Pentru numele. Literal „prin numele”. Isus este mijlocitorul prin care se face apelul (cf. Rom. 12:1; 1
Tes. 4:2). Apelul la un nume poate fi de asemenea o mustrare în plus, subînţelesă (vezi mai sus, sub fraţi) a
duhului de partidă care exista printre credincioşii corinteni.
Să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire. [Să vorbiţi aceeaşi, KJV.] Expresia aceasta traduce un idiom aflat
în greaca clasică, însemnând „a fi de acord”. Folosirea lui aici a fost arătată ca ilustrând cunoaşterea de către
Pavel a scrierilor greceşti clasice (vezi Fapte 17:28).
Să n-aveţi dezbinări. Gr. schismata de la verbul schizo, „a sfâşia”, „a despica”. În Mat. 27:51, schizo
descrie sfâşierea perdelei Templului. Schisma e folosit în Mat. 9:16, cu privire la o haină ruptă. Pavel
foloseşte cuvântul într-un înţeles moral cu privire la „dezbinare”, „neînţelegere”, cu referire specială la
duhul de partidă din Corint. Cuvântul nostru „schismă” e derivat de la schisma.
Uniţi în chip desăvârşit. Gr. katartizo, „a drege [ca pe o plasă pescărească ruptă]” (Mat. 4:21); etic, „a
desăvârşi”, „a completa”. Acest puternic apel la unire în biserică face să sune o notă care e auzită de repetate
ori în predica lui Isus şi a apostolilor (vezi Ioan 17:2-23; Rom. 12:16; 15:5, 6; 2Cor. 13:11; Filp. 2:2; 1Pet.
3:8).
Un gând şi o simţire. [Aceeaşi minte... aceeaşi judecată, KJV.] Gr. nous...gnome. Aceste cuvinte pot fi
distinse după cum urmează: nous denotă starea sau dispoziţia minţii, gnome, părerea, judecata sau
sentimentul care rezultă dintr-o anumită stare a minţii.
Fraţilor. Vezi vers. 10.
1 Corinteni 1:11
11. Am aflat despre voi. [Mi s-a spus despre voi, KJV; Mi s-a făcut cunoscut, Nitz.] Membrii casei
lui Cloe aduseseră informaţii lui Pavel cu privire la starea bisericii din Corint.
De la ai. Cuvintele „cei care sunt din casa [„de la ai”]” sunt adăugate. Nu se poate determina dacă
aceştia sunt membri imediaţi ai familiei Cloei, rude, servitori sau sclavi.
Cloei. Numele înseamnă „înverzit” sau, poate, „blond”. Numele era obişnuit printre sclavii eliberaţi,
un fapt care sugerează că Cloe se poate să fi fost o sclavă eliberată. Familia fără îndoială trăia în Corint, de

unde vor fi adus la Pavel informaţii directe cu privire la dezbinările din biserica corinteană (vezi AA 300).
Unii au căutat să identifice delegaţia menţionată în cap 16:17, cu membrii la care se face referire aici. Nu
există nici o dovadă care să sprijine ideea aceasta.
Certuri. Gr. erides, (singular, eris), „dispute”, „ciorovăieli”, „certuri”. Eris apare în catalogul
păcatelor, înscris la Rom. 1:29-31, cum şi printre faptele firii pământeşti (Gal. 5:20).
1 Corinteni 1:12
12. Fiecare din voi. Pare că duhul de partidă atinsese pe toţi. Diferiţii membri ai bisericii îşi înscriau
sprijinul de partea unei partide sau alteia.
Al lui Pavel. Pavel menţionează mai întâi partida care se pretindea a fi susţinătorii lui. El nu arată
favoare nici unei partide şi cel mai puţin dintre toţi, celor „ai săi”. Toţi ajung sub condamnare. Compararea
unui conducător spiritual cu altul e contrarie spiritului lui Hristos.
Apolo. Un iudeu alexandrin, un susţinător al învăţăturilor lui Ioan Botezătorul, un om cu „darul
vorbirii” şi „tare în Scripturi” (Fapte 18:24-25). El a primit credinţa la Efes, de la Acuila şi Priscila. De
acolo a mers în Ahaia şi un timp a lucrat în biserica din Corint (Fapte 18:27, 28; cf. 1Cor. 3:5–7). Învăţătura
şi elocvenţa lui au făcut pe unii din biserică să-l înalţe mai presus de Pavel. Când Pavel a predicat prima dată
în acea metropolă, lucrarea lui fusese adaptată pentru a răspunde la mintea celor necunoscători de adevăr
spiritual (1Cor. 2:1–4; 3:1, 2). Având privilegiul de a zidi pe temelia aceasta, Apolo fusese în stare să dea
instrucţiuni dincolo de noţiunile elementare ale credinţei (cap. 3:6-11). Personalitatea lui, felul lui de a lucra
şi felul de solie pe care a prezentat-o, a apelat la o anumită categorie de persoane, care a început să arate
preferinţă pentru el. Alţii au refuzat să se desprindă de o loialitate pe care o simţeau faţă de Pavel, cel care
cel dintâi le adusese Evanghelia. Cât priveşte pe Pavel şi Apolo, era o perfectă armonie între ei (vezi vers.
5-10). Când a apărut disensiunea, Apolo a părăsit Corintul şi s-a înapoiat la Efes. Pavel l-a îndemnat să se
reîntoarcă, dar Apolo, hotărât, a refuzat.
Chifa. Adică Petru. „Chifa” e o transliterare a aramaicului Kepha însemnând „piatră” (vezi Ioan 1:42).
„Petru” e o transliterare a gr. Petros, însemnând şi „piatră” (vezi Mat. 16:18). Fără îndoială, cei care
aparţineau acestei partide credeau că e un merit special în pretinderea ataşamentului faţă de unul din cei
doisprezece. Petru fusese asociat intim cu Isus şi fusese unul din conducătorii celor doisprezece apostoli.
Faptul acesta, credeau ei, îl punea mai presus de Pavel şi Apolo. Sunt unii care cred că prezenţa acestei
partide arată că Petru trebuie să fi vizitat cândva Corintul. Totuşi o astfel de concluzie nu e obligatorie şi
nici nu se găsesc dovezi că o astfel de vizită a avut loc cândva.
Al lui Hristos. Acei care aparţineau la partida aceasta refuzau a urma orice conducător omenesc. Ei
erau independenţi în atitudinea lor şi pretindeau că sunt învăţaţi direct de Hristos (vezi AA 278, 279).
1 Corinteni 1:13
13. Hristos a fost împărţit? Absurditatea întrebării este pregnantă.
Pavel a fost răstignit? Forma întrebării în textul grecesc implică un răspuns negativ. Forţa întrebării e
descoperită în traducerea: „Nu cumva Pavel a fost răstignit pentru voi?” Plin de tact, Pavel se foloseşte pe
sine ca exemplu, nu pe Apolo sau Petru.
Pentru numele lui Pavel. [În numele lui Pavel, KJV.] Comparaţi formula din Mat. 28:19; Fapte 8:16.
1 Corinteni 1:14
14. Dumnezeu. Dovezi textuale pot fi citate (cf. pag. 10) pentru omiterea acestui cuvânt, rezultând în
traducerea: „Mulţumesc.”
N-am botezat pe nici unul. [N-am botezat pe nimeni, KJV.] Evident, Pavel lăsa ca botezarea
convertiţilor săi să fie făcută de asociaţii săi, probabil pentru a zădărnici orice gând de sfinţenie aparte,
conferită ritualului când era săvârşit de anumite persoane. Ceea ce face ca rânduiala să fie plină de
însemnătate, nu e ritualul însuşi, nici faptul că e săvârşit de o anumită persoană, ci experienţa
participantului. Comparaţi practica lui Isus care „nu boteza El însuşi, ci ucenicii Lui” (Ioan 4:2).

Crisp. Fostul mai mare al sinagogii din Corint (Fapte 18:8). Crisp e un nume roman.
Gaiu. Evident, gazda lui Pavel şi gazda întregii biserici din Corint, care e menţionat în Rom. 16:23. E
îndoielnic că el e unul şi acelaşi cu Gaiu căruia îi este adresată a treia epistolă a lui Ioan (3Ioan 1). Gaiu e un
nume roman.
1 Corinteni 1:15
15. Aţi fost botezaţi. [V-am botezat, KJV.] Dovezi textuale favorizează (cf. pag. 10) exprimarea „aţi
fost botezaţi”. Sensul nu e schimbat în chip esenţial. Pare că circula în Corint credinţa că exista o legătură
specială între cel care boteza şi cel botezat. Până şi cei care pretindeau că aparţin partidei lui, nu se puteau
făli cu botezul făcut de el. Pavel era fericit pentru poziţia pe care o luase cu privire la îngăduirea ca alţii să
facă cea mai mare parte a botezurilor sale.
1 Corinteni 1:16
16. Am mai botezat. Versetul acesta arată clar că epistola aceasta a fost scrisă prin dictare. Altfel
Pavel n-ar mai fi adăugat „casa lui Stefana”, ca un gând venit mai târziu, ci editorial ar fi scris-o la un loc cu
Crisp şi Gaiu.
Stefana. Casa lui Stefana erau primele roade ale lui Pavel în Ahaia (cap. 16:15). Stefana era cu Pavel
când a fost scrisă 1 Corinteni (cap. 16:17).
1 Corinteni 1:17
17. Nu botez. Pavel era plin de râvnă ca numai Hristos să fie înălţat şi ca bărbaţi şi femei să fie
câştigaţi la El; de aceea el a făcut clar că nu era lucrarea lui principală aceea de a boteza, ci de a convinge pe
oameni să se predea Mântuitorului. El nu intenţiona să lase a se înţelege că nu ar boteza pe nimeni, ci dorea
să fie cunoscut că nu dorea să se glorifice pe sine printr-un mare număr de botezuri. Argumentaţia lui, aşa
cum este relatată în vers. 13-17, arată marea lui dorinţă ca unealta omenească din lucrarea de mântuire să fie
pierdută din vedere şi privirea păcătoşilor care se pocăiesc să fie concentrată numai la Isus. Pavel îşi dădea
seama de primejdia ca aceia care erau botezaţi de apostoli să pretindă superioritate faţă de alţi convertiţi care
nu erau atât de favorizaţi şi în felul acesta să introducă o ceartă de partide în biserică. El declara că lucrarea
lui era de a face cunoscută tuturor oamenilor, vestea cea bună a mântuirii şi de a-i chema la pocăinţă şi la
credinţă în Isus. Acesta trebuia să fie totdeauna marele obiectiv al tuturor slujitorilor Evangheliei.
Înţelepciunea vorbirii. [Înţelepciunea cuvintelor, KJV.] Grecii preţuiau foarte mult subtilele şi
savantele lor metode de dispute şi elocvenţa poleită a oratorilor lor. Pavel nu căuta să copieze stilul lor
complicat şi filozofic de retorică. Succesul Evangheliei nu depinde de lucrurile acestea şi apostolul nu le
dăduse pe faţă în predicarea lui. Învăţătura lui şi maniera lui de vorbire nu erau de felul acela care atrăgea
lauda grecilor sofisticaţi. Ei nu priveau predica lui ca înţeleaptă. El era preocupat ca slava crucii lui Hristos
să nu fie întunecată de filozofie omenească şi de oratorie elegantă şi, în felul acesta, slava să fie dată omului
şi nu lui Dumnezeu. Predicarea Evangheliei depinde în ceea ce priveşte succesul ei, nu de puterea
raţionamentului omenesc şi de farmecul argumentării poleite, ci de influenţa adevărului ei simplu, însoţit de
puterea Duhului Sfânt.
Să fie făcută zadarnică. [Să fie făcută fără de efect, KJV.] Literal „golită”, adică lipsită de conţinutul
ei esenţial.
1 Corinteni 1:18
18. Propovăduirea. Gr. logos, literal însemnând „cuvânt”. E, probabil, un intenţionat contrast cu
„înţelepciunea vorbirii” [„înţelepciunea cuvintelor”] (vezi vers. 17).
Crucii. Adică despre cruce. „Propovăduirea crucii” e solia mântuirii prin credinţa în Domnul răstignit
pe cruce. O astfel de solie părea culmea nebuniei pentru grecii iubitori de filozofie şi pentru iudeii cu
concepţii ritualiste.
Pentru cei ce sunt pe calea pierzării. [Pentru cei care pier, KJV.] Ei sunt pe calea spre pierzare,
deoarece singurul lucru care are putere să-i mântuiască, şi anume, cuvântul crucii, lor li se pare nebunie.

Pe calea mântuirii. [Sunt mântuiţi, KJV.] Literal „sunt salvaţi”. Pavel descrie aici mântuirea ca un act
prezent. Scripturile prezintă mântuirea ca un act trecut, prezent şi viitor (vezi Rom. 8:24).
Puterea. Gr. dunamis (vezi Luc. 1:35). Pentru cei care, din cauza bunăvoinţei lor de a crede afirmaţia
nemodificată a Evangheliei, „sunt mântuiţi”, cuvântul crucii e „puterea lui Dumnezeu”. Puterea aceasta e
demonstrată de transformarea caracterului, care însoţeşte acceptarea din partea păcătosului a prevederii
harului. Evanghelia e mult mai mult decât o declaraţie de doctrină sau o relatare a ceea ce a făcut Isus pentru
omenire, când a murit pe cruce, ea e aplicarea marii puteri a lui Dumnezeu asupra inimii şi vieţii păcătosului
care se pocăieşte şi crede, făcând din el o făptură nouă (vezi Rom. 1:16; cf. 2Cor. 5:17).
1 Corinteni 1:19
19. Este scris. Citatul este din Isa. 29:14, concordând mai mult cu LXX, decât cu textul ebraic. Pavel
dă dovezi biblice pentru observaţia sa din 1Cor. 1:18. Toate strădaniile oamenilor de a găsi o cale de
mântuire prin filozofie omenească şi gândire fără Dumnezeu vor fi lepădate de Domnul şi aduse la
inexistenţă.
1 Corinteni 1:20
20. Unde este înţeleptul? Versetul acesta este un citat oarecum liber, combinând ideile din Isa. 19:12;
33:18; cf. cap. 44:25. Prin „înţelept”, Pavel probabil avea în minte îndeosebi pe grec, cu iubirea lui pentru
filozofia lumească; prin „cărturar”, pe iudeu, cu accentul asupra autorităţii legii; prin „vorbăreţ”, atât pe
grec, cât şi pe iudeu, care erau doritori de discuţie filozofică. Versetul acesta scoate în evidenţă completa
netemeinicie a tuturor formelor de gândire şi raţionament, ca mijloc de realizare a mântuirii.
1 Corinteni 1:21
21. Lumea cu înţelepciunea ei. În ciuda înţelepciunii şi realizărilor ei lăudate, lumea nu ajunsese la o
cunoaştere a adevăratului Dumnezeu. Grecii se distingeau pentru filozofia lor, dar toată căutarea lor după
lucruri noi şi nemaiauzite (vezi Fapte 17:21) nu-i dusese la o cunoaştere a lui „Dumnezeu care a făcut lumea
şi tot ce este în ea” (vers. 24). Iudeii, şi ei se făleau cu înţelepciunea lor superioară, dar erau întristător de
ignoranţi în ce priveşte cunoaşterea esenţială a mântuiri.
În înţelepciunea lui Dumnezeu. Deşi aşezaţi într-un loc unde erau înconjuraţi de multe dovezi ale
înţelepciunii lui Dumnezeu, dovedită în măreţele lucrări ale creaţiunii, minunile lumii naturale şi măreţiile
cerurilor stelare şi lucrării minunate a providenţei în folosul lor, oamenii nu au ajuns să cunoască pe
Dumnezeu. În iubirea şi mila Lui pentru omenirea pierdută, Dumnezeu a proclamat vestea măreaţă a
mântuirii prin credinţa în Hristos. Vestea aceasta care pentru persoanele înţelepte după felul lumii era o
simplă nebunie, a devenit pentru cei care o acceptă, mijlocul ales de Dumnezeu pentru răscumpărare.
N-a cunoscut pe Dumnezeu. Adică n-a ajuns la o cunoaştere a Lui. Pavel vorbeşte aici de o
înţelepciune a mântuirii, aşa cum e descoperită în Evanghelie.
Propovăduirii. Gr. kerugma, „vestire”, „proclamare”, cu accent pe solia predicată, deşi nu excluzând
vestirea însăşi, care trebuie să fie deosebită de keruxis, „actul predicării”. „Nebunia propovăduirii” este
vestirea Evangheliei mântuirii prin credinţa în Hristos cel răstignit, care, pentru grecii şi pentru iudeii care
nu credeau, părea o simplă nebunie.
1 Corinteni 1:22
22. Iudeii. Literal „iudei”. Lipsa articolului în texul grec atrage atenţia la caracteristicile
substantivului care apare aşa, şi nu la identitate. La fel „grecii”, literal „grec”.
Minuni. [Un semn, KJV.] Dovezi textuale atestă (cf. pag. 10) exprimarea „semne”. În ce priveşte
cererea unui semn de către iudei, vezi Mat. 12:38; cf. Talmud Sanhedrin 98a, ed. Soncino pag. 665. Prin
iudei şi greci, Pavel desemna cele două categorii proeminente ale vremii sale. Iudeii umblau după
demonstraţii fizice exterioare în minuni, miracole şi întâmplări uimitoare supranaturale.
Grecii. De secole, neamul acesta se distinsese prin realizări intelectuale şi prin dependenţa lor de
raţiune. Ei credeau că inteligenţa omenească era în stare să pătrundă totul şi să înţeleagă totul.

1 Corinteni 1:23
23. Hristos cel răstignit. Vezi cap. 2:2.
Pricină de poticnire. [Piatră de poticnire, KJV.] Gr. skandalon, „piedica unei curse” sau „batonul de
momeală dintr-o cursă pentru animale”, aşezat în aşa fel încât atunci când un animal ar fi călcat pe el, cursa
se declanşa şi animalul era prins. Metaforic, skandalon, înseamnă ceea ce face să se nască păcatul, greşeala
sau actul ilegal. Pentru naţiunea Israelului după trup, care se agăţa de aşteptarea unui Mesia care avea să fie
domn ca un împărat pământesc şi să facă din ei împărăţia supremă în lume, solia unui Mântuitor crucificat
producea poticnire. Evanghelia era direct contrarie concepţiei lor despre Mesia şi era, deci, respinsă de ei,
spre ruina lor. Comparaţi Gal. 5:11, unde skandalon e tradus „pricină de poticnire”. Atitudinea iudeilor faţă
de ideea că cineva crucificat ar fi putut fi Mesia este ilustrată în Dialogul cu Trifon, al lui Iustin Martirul, în
care Trifon spune: „Dar acest aşa-numit Hristos al vostru era dezonorabil şi lipsit de slavă în aşa măsură, că
ultimul blestem cuprins în Legea lui Dumnezeu a căzut asupra lui, căci a fost crucificat” (32; ANF, Vol. 1,
pag. 210).
Pentru Neamuri. [Pentru greci, KJV.] Pentru aceia care se întemeiau pe filosofie, logică, ştiinţă şi
descoperiri intelectuale, ideea că cineva care a fost dat morţii prin cea mai înjositoare formă de pedeapsă
folosită de romani – crucificarea – ar fi putut să-i mântuiască, era un curat nonsens (vezi AA 245).
Dificultatea pe care o încearcă mintea filosofică, în acceptarea unui om crucificat, drept Fiu al lui
Dumnezeu, e reflectată în următorul pasaj din Iustin Martirul: „Căci pe temeiul cărui motiv am crede noi
despre un om crucificat că El este Întâiul născut al Dumnezeului nenăscut şi că El Însuşi va rosti judecata
asupra întregului neam omenesc, decât că noi am găsit mărturii cu privire la El, publicate înainte ca El să
vină şi să fie născut ca om şi decât că am văzut că lucrurile s-au întâmplat în acord cu acestea.” (Prima
apologie 53; ANF, vol. 1, pag. 180). În cap. 13, apologetul declară: „Deoarece ei proclamă nebunia noastră
că ar consta din aceasta, că noi dăm unui om crucificat, un loc care vine imediat după neschimbătorul şi
veşnicul Dumnezeu” (Ibid., pag. 167).
1 Corinteni 1:24
24. Chemaţi. Adică chemaţi efectiv. Pentru unii ca aceştia, invitaţia nu numai că a fost făcută, ea a
fost şi acceptată. Cu privire la acest înţeles al lui „chemaţi”, vezi Rom. 8:28.30.
Fie iudei, fie greci. Vezi Rom. 1:16. Toţi creştinii adevăraţi, indiferent de naţionalitate sau de ocazii şi
privilegii culturale, recunosc pe Isus ca pe Acela prin care este exercitată puterea lui Dumnezeu, pentru
mântuirea lor. Ei văd că planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omului e înţelept, că el înlătură toate
barierele şi aduce laolaltă oameni de toate tipurile şi de orice educaţie, formând din ei o singură mare
comunitate de frăţie iubitoare.
1 Corinteni 1:25
25. Nebunia lui Dumnezeu. Mijloacele pe care le-a iniţiat Dumnezeu pentru mântuirea omului par să
fie nebunie şi slăbiciune pentru cei orbiţi de filosofia omenească. Limbajul este retoric. De fapt Dumnezeu
nu e nebunie, nici slăbiciune, dar procedeele Sale cu neamul omenesc par să fie pentru inima nerenăscută a
omului, o deplină nebunie. De fapt, planurile lui Dumnezeu pentru reformarea şi refacerea omului sunt mult
mai bine adaptate la nevoile omului decât toate proiectele şi născocirile celui mai iscusit şi celui mai instruit
gânditor pe care îl poate produce lumea aceasta.
Slăbiciunea lui Dumnezeu. Adică ceea ce pare slab oamenilor (vezi mai sus la „nebunia lui
Dumnezeu”).
1 Corinteni 1:26
26. Uitaţi-vă. [Vedeţi, KJV.] Sau „priviţi”.
[Chemarea, KJV.] Vezi vers. 24.
Nu sunt mulţi înţelepţi. „Evanghelia a obţinut totdeauna cel mai mare succes în mijlocul claselor celor
mai umile.” (AA 461) La întemeierea bisericii Sale, Dumnezeu nu a cerut sfat de la înţelepciunea, bogăţia
sau puterea lumii acesteia. El caută să câştige toate clasele, dar aşa-numita înţelepciune a lumii acesteia face

adesea pe oameni să se înalţe şi să nu se smerească înaintea lui Dumnezeu. Din care cauză se vede că
proporţia celor bogaţi şi a celor consideraţi drept conducători ai gândirii populare, care acceptă Evanghelia
lui Hristos, e mică.
[Sunt chemaţi, KJV.] Cuvintele acestea au fost adăugate şi dacă sunt reţinute, ar trebui înţelese în
sensul de „chemaţi efectiv” (vezi vers. 24). Ar fi mai bine să se înţeleagă pasajul: „Nu sunt mulţi înţelepţi
printre voi”.
1 Corinteni 1:27
27. Cele nebune. Mintea care e plină de învăţătura lumii acesteia e adesea pusă în nedumerire de
clara şi simpla expunere a adevărului Evangheliei, de cineva care a primit învăţătură de la Duhul lui
Dumnezeu, dar care se poate să nu fi primit multă educaţia în şcolile lumii. Iudeii erau uimiţi de
înţelepciunea lui Isus şi întrebau: „Cum ştie acesta carte fără să fi învăţat?” (Ioan 7:15). Ei nu puteau să
înţeleagă cum cineva, care nu urmase la şcolile rabinilor, putea să aprecieze adevărul spiritual. Aceeaşi
situaţie mai există şi azi. Valoarea care se dă învăţăturii unui om e adesea calculată numai prin nivelul de
educaţie formală pe care a avut-o. Adevărata educaţie este aceea care face Cuvântul lui Dumnezeu să fie
central şi cu totul important. Cineva care a căpătat o astfel de educaţie, va fi smerit şi cu totul supus
conducerii Duhului Sfânt. Comparaţi Mat. 11:25.
Cele slabe. Adică lucrurile acelea pe care lumea le consideră slabe.
1 Corinteni 1:28
28. De neam de jos. Gr. agenes, literal „nu de familie”, de unde folosit pentru a descrie un om fără
neam sau reputaţie. Aici agenes, înseamnă aceia care sunt socotiţi fără însemnătate printre oameni. Pavel
scoate în evidenţă gândul că Dumnezeu nu e îndatorat nicidecum iscusinţei sau învăţăturii omeneşti pentru
realizarea scopului Său, în răscumpărarea oamenilor. Unelte smerite, cu totul predate, sunt folosite de
Domnul pentru a arăta cât de zadarnici şi lipsiţi de putere sunt aceia care se încred în rangul, puterea şi
învăţătura lumească.
Cele ce nu sunt. Adică lucruri pe care lumea le consideră neexistente sau fără însemnătate.
1 Corinteni 1:29
29. Nimeni. Adică nici o fiinţă omenească (cf. Mar. 13:20; Luc. 3:6; etc.). Pavel rezumă acum
argumentaţia din vers. 18-28, afirmând că nici o categorie de oameni, bogaţi sau săraci, de sus sau de jos,
învăţaţi sau neştiutori, nu are motiv să se fălească înaintea lui Dumnezeu.
Să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Timpul în textul grec arată că nici măcar o laudă nu se poate
prezenta.
1 Corinteni 1:30
30. Prin El. Adică prin Dumnezeu. Viaţa noastră sau fiinţa noastră sunt de la Dumnezeu (Fapte
17:25,28).
În Hristos Isus. Ceea ce face pe creştini să fie tari şi înţelepţi e unirea cu Hristos. Ei nu dobândesc
poziţie înaltă, bogăţie, onoare sau putere prin ei înşişi. Dumnezeu, prin Isus Hristos, pune la îndemână toate
lucrurile. Chiar dacă oamenii nu recunosc acest fapt, toate lucrurile bune ale vieţii, pe care ei le posedă, sunt
puse la îndemână prin mijlocirea lui Hristos. Tot ce e necesar pentru a salva pe oameni din degradarea în
care au căzut ca rezultat al păcatului se găseşte în Isus care este „trupeşte toată plinătatea dumnezeirii”. Prin
Isus devenim înţelepţi, drepţi, sfinţi şi suntem răscumpăraţi.
Înţelepciune. Vezi Rom. 11:33.
Neprihănire. [Dreptate, KJV.] Prin credinţă, dreptatea lui Hristos e pusă în socoteală şi transmisă
credinciosului care se pocăieşte (vezi Rom. 1:17; 4:3).
Sfinţire. Gr. hagiarmos, (vezi Rom. 6:19).

Răscumpărare. Gr. apolutrosis, (vezi Rom 3:24).
1 Corinteni 1:31
31. Să se laude în Domnul. Un citat din Ier. 9:23,24. Nu e motiv de înălţare sau de laudă în orice
realizare umană. Singurul lucru în care omul poate găsi un temei îndreptăţit pentru laudă e faptul că Îl
cunoaşte pe Domnul Isus ca Mântuitor personal. Minunea iubirii şi înţelepciunii lui Dumnezeu, descoperită
în Hristos, este o sursă neistovită de laudă şi bucurie, înaintea căreia orice înţelepciune omenească şi orice
realizări omeneşti ajung să fie cu totul lipsite de însemnătate.
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1 Corinteni 2:1
1. Când am venit. Pavel vorbeşte despre sosirea sa la Corint şi despre lucrarea lui timpurie acolo
(Fapte 18:1-18). Trecuseră de atunci aproape trei ani.
Taina. [Mărturia, KJV.] Dovezi textuale pot fi la fel citate (cf. pag. 10) pentru exprimarea „taina”. În
ce priveşte o definiţie a cuvântului „taină”, vezi Rom. 11:25; cf. Efes. 6:19; Col. 2:2; Apoc. 10:7.
Evanghelia cuprinde o relatare a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru a izbăvi pe om din păcat şi a-l readuce în
armonie cu Sine. Ea relatează dovada pe care Dumnezeu a dat-o, în viaţa lui Hristos, cu privire la marea Sa
iubire pentru om.
Vorbire strălucită. [Excelenţă a vorbirii, KJV.] Pavel n-a încercat să câştige pe oameni prin retorică
strălucită sau prin puteri superioare ale oratoriei. Şi nici nu s-a sprijinit pe „înţelepciune”, adică filosofie,
pentru ca să dovedească adevărul Evangheliei (vezi cap. 1:17-19). Corintenii erau lipsiţi de iscusinţă în cele
divine. Era necesar ca Pavel să instruiască pe noii convertiţi chiar în ce priveşte lucrurile începătoare ale
Evangheliei. Pentru acest fel de instuire, oratoria strălucită nu era potrivită.
1 Corinteni 2:2
2. N-am avut de gând. [Eram hotărât, KJV.] Gr. krino, denotă un act conştient al voinţei. Aici
înseamnă „a hotărî”, „a lua o hotărâre definitivă”. Decizia lui Pavel cu privire la noua metodă nu era o idee
de moment, ci un plan bine cugetat, alcătuit înainte de a merge la Corint. La Atena, apostolul folosise
argumente livreşti şi filosofia pentru a combate idolatria păgână a grecilor. Eforturile avuseseră un slab
efect. Când a revizuit experienţa sa din Atena, s-a hotărât să adopte o metodă diferită de predicare la Corint.
El a plănuit să evite discuţiile savante şi argumentele detaliate şi să prezinte relatarea simplă a lui Isus şi a
morţii Lui ispăşitoare (AA 244).
Decât pe Isus Hristos. Expresia spune literal „decât pe Isus Hristos şi pe Acesta [ca] răstignit”. Pavel a
predicat pe Hristos răstignit în ciuda faptului că ideea unui Mântuitor răstignit era o pricină de poticnire, atât
pentru iudei, cât şi pentru greci (vezi cap. 1:23).
1 Corinteni 2:3
3. Am fost. Literal „am devenit”, însemnând „am venit [la voi]”.

Plin de cutremur. [Mult cutremur, KJV.] Pavel era conştient de defectele şi slăbiciunile sale (vezi
2Cor. 10:1, 10; 11:30; 12:5, 9, 10). Era îngrijorat cu privire la succesul misiunii sale în Corint, deoarece ştia
că avea mulţi vrăjmaşi în cetatea aceea (vezi Fapte 18:6). Totuşi Dumnezeu îl asigurase că lucrarea lui va fi
cu succes şi că nu avea nimic de ce să se teamă (vezi Fapte 18:9,10). Apostolul se mai temea ca nu cumva
lucrarea lui să fie marcată numai de caracteristici omeneşti. Adevăratul sujitor al lui Dumnezeu va fi
totdeauna conştient de propriile sale limite şi slăbiciuni. O astfel de atitudine îl face să se sprijine mai mult
pe Dumnezeu, în ce priveşte tăria şi înţelepciunea, pentru a face lucrarea Sa. „Cea mai mare tărie a noastră
este atinsă atunci când ne dăm seama de slăbiciunea noastră şi o recunoaştem.” (5T 70). „Recea mulţumire
de sine nu este dispoziţia sufletească a predicii celei mai alese.” (Robertson).
1 Corinteni 2:4
4. Propovăduirea. Gr. kerugma, (vezi cap. 1:21).
Vorbirile înduplecătoare. [Cuvintele ademenitoare, KJV.] Literar „cu cuvinte convingătoare”. Nici în
discuţii particulare şi nici în predica publică, Pavel nu s-a sprijinit pe puterea de înduplecare a
raţionamentului omenesc. El n-a căutat să farmece şi să captiveze pe ascultătorii săi cu stilul filosofiei
subtile care atrăgea atât de mult pe greci.
[Omului, KJV.] Dovezi textuale importante (cf. pag. 10) pot fi citate pentru omiterea acestui cuvânt.
Înţelesul pasajului nu e schimbat esenţial prin omiterea acestuia.
Dovadă. [Demonstraţia, KJV.] Gr. apodeixis „o arătare”, „o dovadă certă”, „evidenţă”,
„demonstraţie”. Dovada originii divine a soliei pe care Pavel o predica nu urma să fie găsită în argumentaţia
iscusită, ci în dovada sau „prezentarea” Duhului Sfânt. Lucrarea lui Pavel la Corint fusese însoţită, ca şi în
alte locuri, de minuni (2Cor. 12:12 cf. Fapte 14:3). Darurile Duhului Sfânt fuseseră date bisericii în măsură
bogată (vezi 1Cor. 1:5–7; cap. 14). Prezenţa darurilor Duhului era o demonstraţie a adevărului Evangheliei
predicate de Pavel. Dar cea mai mare minune era convertirea multor corinteni de la păgânism la Hristos
(vezi Fapte 18:8). Hoţul devenea cinstit; leneşul, sârguincios; desfrânatul, curat; beţivul, cumpătat; cel crud,
blând şi milos; iar nenorocitul, fericit. Cearta şi neînţelegerea făceau loc păcii şi armoniei. Astfel de dovezi
de putere a Evangheliei puteau fi observate de toţi şi nu puteau să fie tăgăduite. Evanghelia a continuat să
furnizeze acest fel de dovezi despre originea sa divină, în decursul veacurilor. Fiecare păcătos convertit
procură o astfel de demonstraţie; şi fiecare caz de aducere de către Evanghelie a păcii, bucuriei, nădejdii şi
iubirii, arată că Dumnezeu e sursa soliei.
1 Corinteni 2:5
5. Credinţa voastră. Pavel dorea ca fraţii corinteni să se încreadă în marea putere a lui Dumnezeu de a
schimba viaţa oamenilor. El nu dorea să-i determine să-şi pună încrederea în vreo formă oarecare de putere
omenească. În eforturile sale el evitase să folosească înţelepciune filosofică pentru a convinge pe ascultătorii
săi cu privire la adevărul Evangheliei. El a căutat să se ascundă în Isus pentru ca astfel credinţa
credincioşilor să se sprijine cu totul pe Mântuitorul. Nu prin voinţa sau eforturile omului e cineva condus să
se predea Domnului, ci prin puterea convingătoare a Duhului Sfânt.
1 Corinteni 2:6
6. Totuşi. Sau „dar”. Aceasta introduce a doua parte a argumentaţiei, în cap. 2, în care Pavel arată că
numai mintea predată Duhului Sfânt poate înţelege şi aprecia Evanghelia. Deşi Pavel nu abordase pe
corinteni cu excelenţa înţelepciunii omeneşti, totuşi el le adusese o comoară de adevărată înţelepciune.
Desăvârşiţi. Gr. teleioi, „maturi”, „deplin crescuţi” (vezi Mat. 5:48). Pavel descrie aici creştinii
maturi. Vezi Efes. 4:13,14, unde contrastează un om „desăvârşit” (teleios) cu „copii”. Comparaţi Filp. 3:15,
unde Pavel vorbeşte despre sine şi despre alţii ca „desăvârşit” (teleioi). În Evr. 5:14 teleioi este redat ca
„oameni mari”. Creştinul ar trebui să crească în cunoaşterea adevărului şi să nu ceară continuu hrănire cu
„lapte” duhovnicesc (Evr. 5:12,13). Isus Hristos lăsa a se înţelege că prezentarea doctrinei trebuia să fie
adaptată la diferitele stadii ale creşterii creştine (vezi Ioan 16:12). Pavel reamintea credincioşilor corinteni
că el adresa învăţătura sa celor care învăţaseră lucrurile rudimentare ale creştinismului şi trebuiau să fie
acum în stare să aprecieze adevărurile mai profunde ale Evangheliei (vezi 1Cor. 3:1-3).

Înţelepciune... nu a veacului acestuia. Vezi cap. 1:21,22.
Fruntaşilor veacului acestuia. Aceştia sunt identificaţi în vers. 8, ca fiind aceia care L-au crucificat pe
Isus.
Vor fi nimiciţi. Textul grecesc arată că nimicirea e în curs de a fi realizată. Oameni mari, înţelepţi
după felul lumii, cu toată învăţătura şi realizarea lor, sunt constant dovediţi ca nedemni de încredere în
domeniul adevărului spiritual. În lumina înţelepciunii învăţate de Hristos, ei sunt descoperiţi ca ignoranţi şi
fără putere.
1 Corinteni 2:7
7. Înţelepciunea lui Dumnezeu. Aici referindu-se îndeosebi la înţelepciunea lui Dumnezeu, aşa cum e
descoperită în planul de mântuire (vezi mai jos, la „tainică”).
Tainică. [Mister, KJV.] Gr. musterion, (vezi Rom. 11:25). Planul de mântuire formulat înainte de
crearea lumii (vezi DA 22; pag. 63) şi anunţat şi pus în practică de Tatăl şi de Fiul, când Adam a păcătuit
(vezi PP 64-66), a fost un mare mister pentru tot universul. Îngerii nu puteau să-l priceapă pe deplin (vezi
1Pet. 1:12; GC 415). Profeţii care au scris despre el au înţeles numai în parte soliile pe care le-au transmis
bisericii, cu privire la mântuirea prin Hristos (1Pet. 1:10,11). Omul firesc e cu totul neînstare să aprecieze
„înţelepciunea” lui Dumnezeu, deoarece e atât de direct contrarie filosofiei vieţii acceptate de om. Chiar şi
credinciosul consacrat nu poate cuprinde adâncimea înţelesului planului de mântuire (vezi Rom. 11:33-36).
Slava. Vezi Rom. 3:23.
1 Corinteni 2:8
8. N-a cunoscut-o nici unul. Din cauza greşitei lor interpretări a profeţiilor VT cu privire la Mesia,
iudeii n-au recunoscut pe Isus din Nazaret ca pe eliberatorul făgăduit. Credinţa lor tradiţională că Mesia va
veni ca un domnitor pământesc pentru a face pe Israel, naţiunea dominantă în lume, i-a făcut să respingă pe
Mântuitorul. La fel astăzi, credinţe şi tradiţii eronate întunecă ochii oamenilor faţă de adevărul celei de-a
doua veniri a lui Hristos. În plus, falsele învăţături ale teologiei populare, cu privire la natura lui Dumnezeu,
au făcut ca mulţi să lepede cu totul creştinismul şi să devină agnostici sau chiar necredincioşi (vezi 5T 710).
Domnul slavei. Comparaţi Fapte 7:2; Efes. 1:17; Iac. 2:1. Hristos e descris aici ca „Domnul slavei”, în
viu contrast cu ocara crucii. Comparaţi cele de la Ioan 1:14. în ce priveşte o definiţie a slavei, vezi Rom.
3:23.
1 Corinteni 2:9
9. Dar. Gr. alla, un puternic adversativ. Deşi oamenii neconvertiţi nu înţeleg „înţelepciunea lui
Dumnezeu, cea tainică” (vers. 7), Dumnezeu a făcut o minunată descoperire a înţelepciunii Sale, celor care
Îl iubesc. Bogăţiile harului lui Dumnezeu nu sunt înţelese de cel neconvertit, dar creştinul vede lucrurile
frumoase ale lumii acesteia ca o expresie a iubirii lui Dumnezeu faţă de om şi ca o garanţie a stării
desăvârşite viitoare.
Scris. Citatul este din Isa. 64:4.
Ochiul nu le-a văzut. Versetul spune literal „lucrurile pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a
auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care-L
iubesc” . Faptele fizice ale existenţei sunt descoperite de simţuri, care sunt folosite pentru a aduna cunoştinţe
despre cele din jurul nostru. Faptul că nici ochiul, nici urechea nu pot înţelege lucrurile lui Dumnezeu,
dovedeşte că alte facultăţi decât simţurile fizice sunt cerute pentru a înţelege adevărurile spirituale (vers.
10).
Inima. Gr. kardia, un cuvânt care se referă la centrul facultăţilor omeneşti (vezi Rom. 1:21). Marile
realităţi ale împărăţiilor harului şi slavei nu pot fi înţelese pe deplin nici pe calea simţurilor, nici pe cea a
intelectului. Dar prin cunoştinţa pe care o împarte Dumnezeu celor care sunt dispuşi să fie învăţaţi de El,
creştinii pot dobândi o cunoştinţă care sporeşte pururea. De la sine, omul este incapabil să priceapă sau să
aprecieze binecuvântările Evangheliei. Experienţa celui neconvertit nu conţine nimic ce poate fi comparat

cu pacea plină de bucurie care revine inimii păcătosului care se predă lui Hristos şi primeşte dulcea
asigurare a iertării lui Dumnezeu.
Lucrurile. Tot ce a plănuit Dumnezeu pentru poporul său este cuprins în acest cuvânt amplu. În
aplicaţia ei primară, declaraţia se ocupă cu tot ce e procurat prin Evanghelie pentru binele şi fericirea
poporului lui Dumnezeu, cât este aici, pe pământ. Acestea au de-a face cu iertarea păcatelor, îndreptăţirea şi
sfinţirea, bucuria şi pacea pe care harul lui Dumnezeu le dă credinciosului, şi eliberarea lui finală din această
lume rea. Prin extensiune, afirmaţia mai cuprinde şi inexprimabila minunăţie, frumuseţe şi bucurie a
împărăţiei lui Dumnezeu, căminul veşnic al celor mântuiţi. Toată cunoştinţa aceasta depăşeşte cu mult orice
ar putea cunoaşte oamenii, în afară de Evanghelia lui Hristos. Vezi Isa. 64:4.
Pregătit. Comparaţi Mat. 20:23; 25:34.
1 Corinteni 2:10
10. Dumnezeu ni le-a pregătit. Dumnezeu a plănuit o descoperire în continuare a adevărului pentru
poporul Său (vezi 5T 703). Înţelegerea lucrurilor lui Dumnezeu este dată celor ce iubesc pe Dumnezeu, care
apreciază ceea ce este El şi ce a făcut El pentru ei, care sunt gata şi doritori să primească orice măsură a luat
El pentru ei şi care caută după adevăr ca după o comoară ascunsă.
Prin Duhul Său. A treia Persoană a Dumnezeirii este Cel prin care este dată omenirii o înţelegere a
adevărului (vezi Ioan 14:26). O continuă acumulare de cunoştinţe e cu putinţă numai pentru aceia care de
bunăvoie se supun călăuzirii şi iluminării Duhului Sfânt (vezi Rom. 8:5, 14, 16).
Cercetează. Fiind o Persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt cunoaşte toate lucrurile. El cercetează nu
pentru a descoperi ceva ce n-a cunoscut mai înainte, ci pentru a aduce la lumină sfaturile ascunse ale lui
Dumnezeu. E lucrarea Duhului Sfânt de a readuce aminte poporului Său, lucrurile lui Dumnezeu şi de a-i
călăuzi în cercetarea adevărului din partea lor (Ioan 16:13,14).
1 Corinteni 2:11
11. Duhul omului. Gândurile, dorinţele şi planurile particulare ale unui om sunt pe deplin cunoscute
şi înţelese numai de el însuşi. Nici un alt muritor nu le poate cunoaşte în afară de cazul că omul însuşi alege
să i le descopere. Dacă el alege să-şi dea în vileag ideile, gândurile şi planurile faţă de alţii, ei pot cunoaşte
şi înţelege numai atât cât le e descoperit.
Nimeni. [Nici un om, KJV.] Literal „nici unul”, incluzând în felul acesta, fiinţe ca îngerii.
1 Corinteni 2:12
12. Duhul lumii. Expresia aceasta este probabil aproape paralelă cu „înţelepciunea lumii acesteia”
(vers. 6). Lumea este reprezentată aici ca posedând şi transmiţând un duh care, în natura lui, e rău. „Duhul
lumii” e opus Duhului lui Dumnezeu. Posesorii lui nu găsesc plăcere în cele cereşti, ci se concentrează
asupra lucrurilor trecătoare ale acestei vieţi.
Duhul care vine de la Dumnezeu. [Duhul care e din Dumnezeu, KJV; Duhul care e de la Dumnezeu,
Nitz.] Mai degrabă, „Duhul care e de la Dumnezeu”. Referirea aici e la Duhul Sfânt.
Ca să putem cunoaşte. Scopul lui Dumnezeu în darea Duhului e să putem înţelege lucrurile procurate
de harul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu nu numai că descoperă omului binecuvântările Evangheliei, ci
lucrează în el voia lui Dumnezeu. Rezultatul acestei primiri a Duhului Sfânt va fi văzut în viaţa care e trăită
în armonie cu voia lui Dumnezeu. Într-o astfel de viaţă sunt văzute roadele Duhului (vezi Gal. 5:22,23). Cei
care se îndepărtează de „duhul lumii” sunt goliţi de eu şi creaţi din nou şi înnobilaţi de Duhul Sfânt care-i
determină să-şi preocupările spre împărăţia lui Dumnezeu. Ei sunt calificaţi pentru a deveni cetăţeni ai
cerului.
1 Corinteni 2:13
13. Învăţate de la înţelepciunea omenească. [Ce învaţă înţelepciunea omului, KJV.] Expresia spune
literal „în cuvinte învăţate de la înţelepciunea omenească”. Cuvintele, raţionamentul subtil al filosofiei
greceşti nu puteau să prezinte cum se cuvine adevărurile lui Dumnezeu.

Învăţate de la Duhul Sfânt. Literal „în [cuvinte] învăţate de la Duhul Sfânt”. Pavel era primitorul
învăţăturii comunicate de Duhul cel viu al lui Dumnezeu. El recunoştea că era sub conducerea Duhului
Sfânt şi că gândurile sale erau iscate de Duhul Sfânt (vezi AA 251; EGW Material Suplimentar la 2Pet.
1:21). Întrucât înţelepciunea cerească e atât de diferită de cunoştinţa pământească, ea trebuie să fie
exprimată într-un fel şi în cuvinte care diferă de folosirea pământească obişnuită. Cel în care locuieşte Duhul
lui Dumnezeu şi prin care El lucrează, trăieşte într-o sferă diferită de a unei persoane cu mentalitate
lumească şi va vorbi în mod consecvent diferit. Un matematician exprimă un adevăr matematic în limba
tehnică a matematicienilor; un muzician discută o temă muzicală într-un vocabular al muzicii. La fel,
adevărurile spirituale sunt exprimate în cuvinte şi forme de exprimare spirituale.
Întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti. [Comparând, KJV.] Gr.
sugkrino, Cuvântul acesta apare în NT numai aici şi în 2Cor. 10:12, unde e tradus „a pune alături”, [„a
compara”]. În LXX sugkrino, are înţelesul de „a interpreta” (vezi Gen. 40:8, 16, 22; 41:12, 13, 15; Dan.
5:12, 16). În uzul clasic, cuvântul înseamnă „a combina laolaltă corespunzător”, „a combina”. Înţelesul lui
în papirusuri nu pare să aibă influenţă asupra pasajului prezent. Acolo înseamnă „a decide [mai ales în
chestiuni judiciare]”.
Interpretarea pasajului de faţă depinde mai întâi de înţelesul dat lui sugkrino, şi al doilea, de genul
atribuit cuvântului tradus „pentru lucrurile spirituale” (pneumaticois). În forma în care apare, pneumaticois
pate fi sau masculin, sau neutru. Dacă e masculin, se referă la persoane spirituale sau poate la cuvinte
spirituale; dacă e neutru, se referă la lucruri spirituale. Ambiguitatea termenului pneumaticois împreună cu
diferitele înţelesuri care pot fi date lui sugkrino fac cu putinţă diferite traduceri: (1) „Combinând adevăruri
spirituale cu cuvinte spirituale”; (2) „interpretând lucruri spirituale prin cuvinte spirituale”; (3) „interpretând
lucruri spirituale la oameni spirituali”; (4) „comparând cele spirituale cu spirituale”; (5) „îmbrăcând conţinut
spiritual în forme lucrate de Duhul”. Nu există cale de a determina care din interpretările acestea avea locul
cel mai de seamă în mintea lui Pavel. Toate se încadrează în context şi toate exprimă adevărul spiritual plin
de însemnătate.
1 Corinteni 2:14
14. Omul firesc. Literal „un om firesc”, adică un om care nu are o mentalitate spirituală; cineva
nerenăscut, ale cărui interese sunt mărginite la lucrurile acestei vieţi. Un astfel de om depinde de
înţelepciunea omenească pentru soluţionarea tuturor problemelor sale. El trăieşte ca să-şi placă sieşi şi ca să
satisfacă dorinţele inimii neconvertite, din care cauză nu e în stare să aprecieze lucrurile lui Dumnezeu.
Pentru el planul mântuirii, minunata descoperire a iubirii lui Dumnezeu, este nebunie. El nu poate deosebi
între filosofia lumească şi adevărul spiritual deoarece înţelepciunea lui Dumnezeu e înţeleasă numai de aceia
care îşi îngăduie să fie învăţaţi de Duhul Sfânt.
Judecate. [Înţelese, KJV.] Gr. anakrino, „a examina”. „a cerceta”, aici pentru a ajunge la adevăr după
examinarea şi judecare. Comparaţi folosirea lui anakrino, în Luc. 23:14; Fapte 4:9; 1Cor. 2:15; 10:25; etc.
Duhovniceşte. Omul nu poate ajunge fără ajutor divin la adevărul spiritual (vezi vers 9,10).
1 Corinteni 2:15
15. Omul duhovnicesc. [Cel spiritual, KJV.] Adică omul renăscut, cel iluminat de Duhul Sfânt, în
contrast cu cel neluminat în felul acesta.
Poate să judece. Gr. anakrino, cuvântul care e tradus „judecate” în vers. 14 (vezi comentariul acolo).
Anakrino, transmite ideea că omul spiritual examinează, discerne şi judecă cu grijă lucrurile care-i vin în
atenţie. Călăuzit de Duhul Sfânt, el trage în consecinţă concluziile cele mai bune.
Judecat de nimeni. Oamenii pot încerca să facă lucrul acesta, dar nici un om cu mentalitate lumească
sau „firesc” (vers. 14) nu poate înţelege principiile, sentimentele, opiniile, bucuriile şi nădejdile omului
spiritual, deoarece inima nerenăscută nu e în stare să aprecieze lucrurile care vin de la Duhul lui Dumnezeu.
1 Corinteni 2:16
16. Gândul Domnului. Întâia parte a acestui verset este un citat din Isa. 40:13. Nici un om nerenăscut

nu poate înţelege lucrările dumnezeieşti, din care cauză nu e în poziţia de a învăţa pe omul spiritual care
primeşte lecţii de la Duhul Sfânt. Cei spirituali au Duhul Sfânt înăuntrul lor, care-i învaţă lucrurile adânci
ale lui Dumnezeu.
Gândul lui Hristos. Noi, prin Duhul, suntem uniţi cu Hristos, deoarece prezenţa Duhului Sfânt este
una şi aceeaşi cu prezenţa lui Isus (vezi Ioan 14:16–19); de aceea „avem gândul lui Hristos” (vezi Filp. 2:5).
Prin Duhul Sfânt, Isus locuieşte în credincios şi lucrează în el şi prin el (Gal. 2:20; Efes. 3:17; Filp. 2:13).
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1 Corinteni 3:1
1. N-am putut să vă vorbesc. Vezi mai jos la „ca unor prunci”.
Supuşi firii pământeşti. [Carnali, KJV.] Gr. sarkikos, „de carne”, „cu natura şi caracteristicile cărnii”.
Dovezi textuale favorizează (cf. pag. 10) exprimarea sarkikos, „carnali”, „de carne”. „înrădăcinaţi în carne”.
Distincţia aceasta nu ar trebui să fie împinsă prea departe. Cele două cuvinte s-ar putea ca aici şi în vers. 3 să
fie folosite cu însemnătate identică.
Ca unor prunci. În lucrările lui din Corint, Pavel şi-a adaptat metoda de lucru la împrejurările locale.
El a fost obligat să prezinte Evanghelia într-un fel simplu, din cauza incapacităţii corintenilor de a înţelege
părţile mai adânci ale creştinismului. El a trebuit să trateze pe oamenii din Corint ca pe nişte prunci spirituali
şi să-şi mărginească învăţătura la lucrurile mai elementare ale religiei. El nu putea să-i trateze ca pe nişte
persoane spirituale mature, calificate să înţeleagă adevărurile mai depline şi mai adânci ale Evangheliei şi
nici nu-i putea considera liberi de sentimentele şi ambiţiile care-i stăpânesc şi-i mână la lucru pe oamenii
lumii. Printre ei erau partide şi certuri, dovezi întristătoare că ei încă răspundeau la îndemnurile inimii
fireşti.
1 Corinteni 3:2
2. Hrănit. Gr. potizo, „a da de băut”. Comparaţi Evr. 5:12–14; 1Pet. 2:2.
Lapte. Hrana naturală a pruncilor. „Lapte” reprezintă principiile elementare ale Evangheliei.
Bucate tari. Gr. broma, hrană în general, aici hrană solidă contrastată cu laptele. „Bucate tari”
reprezintă adevărurile depline şi mai adânci ale Evangheliei (vezi Evr. 6:1,2).
Nici acum chiar. Nu numai că nu erau în stare să priceapă tainele superioare ale Evangheliei, când a
vizitat Pavel prima dată Corintul, dar şi acum când le scrie epistola aceasta, ei nu erau mult mai avansaţi în
cunoştinţa creştină pentru a putea face aceasta.
1 Corinteni 3:3
3. Supuşi firii pământeşti. [Carnali, KJV; Fireşti, Nitz.] Gr. sarkikoi, (vezi vers. 1). Prin termenul
acesta, Pavel nu lăsa în mod necesar să se înţeleagă că Corintenii erau cu totul dedaţi firii pământeşti
[cărnii], ca cei nerenăscuţi, ci mai degrabă că ei mai erau în parte sub influenţa ei.
Gelozie şi ceartă. Gr. zelos kai eris, „gelozie şi ceartă”, erau trecute între faptele firi pământeşti (Gal.
5:20). Cea dintâi face să iasă la iveală cea din urmă. Duhul geloziei împiedica Duhul Sfânt de a avea intrare
deplină la inima corintenilor (vezi AA 271; 5T 241). Dorinţele şi sentimentele care domină inima firească
trebuie să fie supuse de puterea lui Isus, înainte ca omul să fie în stare să înţeleagă şi să aprecieze planul
mântuirii.
Dezbinări. Gr. dichostasiai (vezi Rom. 16:17). Dovezi textuale pot fi citate (cf. pag. 10) pentru
omiterea acestui cuvânt. Dichostasiai sunt la fel menţionate în Gal 5:20, ca roade ale firii pământeşti.
1 Corinteni 3:4
4. Eu sunt al lui Pavel. Vezi cap. 1:12.
Oameni de lume. [Carnali, KJV.] Gr. sarkikoi, „de carne”. Dovezi textuale favorizează (cf. pag. 10)
exprimarea anthropoi, „oameni”, adică simpli oameni.
1 Corinteni 3:5
5. Şi cine este Pavel? Dovezile textuale sunt împărţite (cf. pag. 10) între exprimarea aceasta şi
exprimarea „Ce e deci Pavel?”, anume, „Care e poziţia lui specială?” Aceeaşi deosebire de dovezi se aplică
la „cine este Apolo?”. Pavel caută să pună înaintea poporului, adevărata poziţie a servului lui Hristos. El nu
a fost chemat să fie conducătorul unei partide schismatice, el este doar un slujitor (diakonos, „serv”; vezi
Mar. 9:35) căutând să conducă pe semenii săi la mântuire.

Puterea dată lui de Dumnezeu. [Aşa cum a dat Domnul, KJV.] Probabil de înţeles în lumina lui Rom.
12:3, „potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia” (vezi comentariul de
referinţă). Aice este vorba despre corintenii care au crezut ca rezultat al lucrării lui Pavel şi Apolo. Sau s-ar
putea ca Pavel să se fi gândit îndeosebi la sine, Apolo şi alţi slujitori ai lui Hristos, care, în îndeplinirea
însărcinării lor, făceau doar ceea ce era de aşteptat de la ei (cf. cele de la Luc. 17:10).
1 Corinteni 3:6
6. Eu am sădit. Fiecare din slujitorii lui Dumnezeu are de îndeplinit sarcina ce i-a fost rânduită. Unii
slujitori au de făcut o lucrare de pionierat, semănând sămânţa Cuvântului; alţii adună recolta. Se poate să fie
folosite diferite unelte pentru a duce pe un păcătos la Hristos, ca în lucrarea făcută de un tâmplar, se pot
folosi diferite unelte pentru a reliza un articol din domeniu.
A făcut. [A dat, KJV.] Literal „dădea”. E scoasă în evidenţă binecuvântarea dăinuitoare a lui
Dumnezeu.
Să crească. [Creşterea, KJV.] Oamenii sunt numai mijloacele folosite de Dumnezeu în lucrarea lui de
câştigare de suflete şi tot meritul pentru convertirea păcătoşilor trebuie să fie acordat Lui (vezi 7T 298). Cei
care cred prin lucrarea lor, trebuie să-şi concentreze afecţiunile asupre lui Isus şi nu la aceia prin care le-a
fost dată Evanghelia.
1 Corinteni 3:7
7. Nimic. Aici e răspunsul la întrebarea „Cine este Apolo? Şi cine este Pavel?” (vezi comentariul de
referinţă).
Ci Dumnezeu. El este totul. Tot succesul se datorează binecuvântării Lui. Oamenii nu trebuie să-şi
pună în socoteală slava pentru succesul lor.
1 Corinteni 3:8
8. Sunt totuna. Cel care sădeşte şi cel care udă nu lucrează în scopuri divergente. Ei sunt uniţi în
ţintele şi obiectivele lor. E lucru ridicol de a-i considera nişte conducători rivali.
Îşi va lua răsplata. [Propria sa răsplată, KJV.] Fiecare va primi răsplata corespunzătoare serviciului pe
care l-a săvârşit în lucrarea lui Dumnezeu. Toţi cei răscumpăraţi primesc răsplătirea de bază a vieţii veşnice,
dar dincolo de aceasta, binecuvântarea acordată celor răscumpăraţi în împărăţia slavei este în legătură cu
natura serviciului lor în viaţa aceasta. Că sunt grade de răsplătire în împărăţia slavei pentru servicii făcute,
pare să fie o deducţie logică din Parabola Talanţilor (Luc. 19:16–26; cf. 2T 284, 285; COL 330, 331, 363;
DA 314). Ca administratori ai bunurilor lui Dumnezeu, se aşteaptă ca copiii Săi să-şi folosească destoinicia
cu credincioşie în slujba Lui. Banii cheltuiţi în lucrarea lui Dumnezeu şi talentele folosite pentru a mărturisi
pentru El vor avea ca rezultat salvarea veşnică a multor semeni (vezi 9T 58, 59).
1 Corinteni 3:9
9. Împreună lucrători cu Dumnezeu. Textul grecesc pune accentul pe cuvântul „Dumnezeu”. Lucrarea
este a lui Dumnezeu. Oamenii sunt numai mâini de ajutor ale mijloacelor cereşti. Ca împreună lucrători cu
marele Maestru, oamenii trebuie să fie gata să lucreze în felul Său, chiar dacă aceasta ar putea să fie cu totul
diferit de ideile lor naturale (Col. 3:23). Ei se vor strădui să conlucreze pe deplin cu Domnul la aducerea la
îndeplinire a instrucţiunilor Sale. Copilul lui Dumnezeu ştie că Tatăl său niciodată nu-i va cere să facă ceva
ce nu e spre interesul său suprem. Această legătură de voioasă conlucrare e bazată pe simpla încredere în
marea iubire a Părintelui Atotştiutor. Încrederea în înţelepciunea şi iubirea lui Dumnezeu are ca rezultat
voioasa supunere faţă de călăuzirea divină. Aceia care se supun în felul acesta vor fi folosiţi de Dumnezeu
ca împreună lucrători ai Săi (vezi 8T 172). O viziune a naturii distinse a faptului de a fi conlucrători nu cu
oamenii mari ai lumii acesteia, ci cu Creatorul acestei lumi, Acela prin a cărui putere este păstrat universul,
face ca onorurile cele mai distinse şi răsplătirile cele mai mari pe care le poate oferi lumea să pară lipsite de
însemnătate. Dacă toţi ar prinde viziunea aceasta a înaltului lor privilegiu şi ar lucra uniţi pentru aducerea la
îndeplinire a planurilor lui Dumnezeu, ei ar putea mişca lumea (vezi 9T 221; cf. 2T 443).
Ogorul. [Gospodăria, KJV; Pământul de arat, Nitz.] Gr. georgion, „teren cultivat”, „un câmp cultivat”.
Cuvântul nu apare în altă parte în NT. Pavel continuă ilustraţia începută în vers. 7. Biserica din Corint e

prezentată ca un ogor pe care Dumnezeu îl cultivă pentru a aduce roade pentru împărăţia Sa. Dumnezeu este
Marele Gospodar.
Clădirea. Gr. oikodome, de la oikos, „casă”, şi demo, „a zidi”. Pavel introduce o nouă metaforă.
Dumnezeu e Marele Arhitect al clădirii spirituale a bisericii. Comparaţi folosirea acestei metafore în Rom.
15:20; Efes. 2:20-22.
1 Corinteni 3:10
10. Harul lui Dumnezeu. Pavel recunoaşte că tot ceea ce făcuse el pentru înfiinţarea bisericii din
Corint fusese prin favoarea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl rânduise la lucrarea lui ca apostol pentru Neamuri
(vezi Fapte 9:15, 16; 26:16–18; 2Cor. 1:1; Gal. 1:1). O parte specială a lucrării sale era întemeierea de noi
biserici (vezi Rom. 15:20).
Meşter zidar. Gr. arhitekton, de la care derivă cuvântul nostru „arhitect”. Arhitekton vine de la
cuvântul archi însemnând „principal” (comparaţi termenul arhaggelos „arhanghel”) şi tekton, „meseriaş”,
derivat de la tikto, „a naşte”, „a produce”. Arhitekton nu apare nicăieri în altă parte în NT, dar expresia
apare în LXX, la Isa. 3:3, unde KJV spune „meşteşugarul iscusit” [„meşteşugarul ales”]. Pavel procedase la
lucrarea de înfiinţare a bisericii, punând o temelie tare, aşa cum ar face un arhitect iscusit, la înălţarea unei
clădiri. Pe o astfel de temelie, alţi lucrători ai Evangheliei puteau să continue lucrarea de clădire, cunoscând
că cei credincioşii erau bine aşezaţi pe principiile fundamentale ale adevărului.
Înţelept. Gr. sophos, aici însemnând „iscusit”.
Cum clădeşte. Succesorii lui Pavel trebuiau să fie atenţi cum clădeau pe temelia pe care o pusese
apostolul. Aici e şi o subînţelesă avertizare împotriva învăţătorilor mincinoşi. În lucrarea lui Pavel se
amestecau adesea unii a căror învăţătură nu era întemeiată pe adevărurile simple ale Evangheliei (vezi Fapte
15:1, 2, 24; 2Cor. 11:26; Gal. 1:8, 9; 2:4, 5). Nu numai că e lucru esenţial ca noii convertiţi să fie cu
credincioşie instruiţi în doctrinele fundamentale ale bisericii, dar şi ca ei să fie protejaţi cu grijă împotriva
învăţăturilor eronate ale unor fanatici rău sfătuiţi care ar putea să apară.
1 Corinteni 3:11
11. Altă. Gr. allos, „alta [de acelaşi fel]”, „încă una” (vezi Gal. 1:6). Nu e decât un singur Mântuitor.
Altul pe care oamenii să îl poată proclama ca salvator nu este. Nu există „un altul de acelaşi fel”. Şi dacă ar
fi proclamat, acela nu ar fi mântuitor (vezi Ioan 14:6; Fapte 4:12).
Pusă. Sau „stă pusă”.
1 Corinteni 3:12
12. Dacă clădeşte cineva. Cea dintâi referire a lui Pavel este la conducătorii laici din Corint, dintre
care nu toţi îşi făceau lăudabil lucrarea (vezi vers. 10).
Aur, argint. Ilustraţia descrisă în versetul acesta poate fi înţeleasă ca reprezentând (1) învăţătura
spirituală a conducătorilor sau (2) persoanele care alcătuiesc casa spirituală a lui Dumnezeu. Cele două idei
sunt strâns înrudite şi erau poate amândouă în minte lui Pavel, când a folosit metafora aceasta. Buna
instruire spirituală duce la formarea de caractere creştine sănătoase; instrucţiune inferioară rezultă în
caractere defectuoase. În ce priveşte tabloul membrilor bisericii prezentaţi ca „pietre vii” ale „casei
spirituale”, vezi 1Pet. 2:5.
Pietre scumpe. Materiale de construcţie durabile ca granitul şi marmura, sau poate simple pietre de
ornament. Dacă Pavel avea în gând pe cele dintâi, accentua durabilitatea; dacă pe cele din urmă, valoare.
Aceste materiale reprezintă fie învăţătura sănătoasă, fie pe membrii bisericii cu o viaţă spirituală viguroasă
(vezi mai sus, comentariul la „aur, argint”).
Lemn, fân, trestie. Acestea reprezintă învăţătura defectuoasă sau membri ai bisericii, cu experienţă
îndoielnică (vezi mai sus la „aur, argint”). Sunt multe doctrine şi învăţături eronate care nu vor suporta
proba Cuvântului lui Dumnezeu şi nu vor contribui la formarea de caractere care să reziste la judecată. E
mult fanatism, multă bogăţie, multă umilinţă afectată, multă atenţie exagerată faţă de formele exterioare,

mult entuziasm şi multă excitare lipsită de conţinut religios autentic, care vor fi date pe faţă în ziua cea mare
a lui Dumnezeu.
1 Corinteni 3:13
13. Dată pe faţă. Natura reală a lucrării omului nu e totdeauna vizibilă în viaţa aceasta, dar va fi dată
pe faţă, în adevărata ei lumină, când „Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale
oamenilor” (Rom. 2:16). Caracterul învăţăturii spirituale date va fi atunci pe deplin descoperit în rezultatele
pe care le-a produs învăţătura în viaţa acelora care au primit-o. Unii vor fi cântăriţi şi vor fi aflaţi cu lipsă.
Alţii vor primi coroana nemuririi.
Ziua. Adică ziua judecăţii finale, ziua Domnului, la care se face referire ca „ziua aceea”, în 1Tes. 5:4.
Se va descoperi în foc. [Descoperit de foc, KJV.] Numai materiale care nu ard rămân atunci când o
clădire a fost mistuită de flăcări. Focul reprezintă timpul de criză, inclusiv „ceasul încercării” care va veni
asupra întregii lumi, „ca să încerce pe locuitorii pământului” (Apoc. 3:10). Focul real al zilei de pe urmă
pare că nu e intenţionat aici, deoarece focul reprezintă o lucrare de punere la probă şi oamenii care trec prin
el, pot fi mântuiţi (vezi 1Cor. 3:14,15). În vremuri de necaz se va da pe faţă adevărata natură a credinţei
mărturisite de copiii lui Dumnezeu. Dacă sunt cu adevărat convertiţi şi au fost pe deplin înrădăcinaţi în
Evanghelia curată a lui Isus Hristos, focul persecuţiei şi încercării va face credinţa lor să devină tot mai
puternică şi iubirea lor pentru Domnul să strălucească tot mai viu. Dacă, pe de altă parte, au primit
învăţătură defectuoasă, alcătuită dintr-un amestec de filosofie omenească şi compromis lumesc, credinţa lor
nu va rezista la încercarea necazului şi vor cădea de la Hristos şi de la biserica Lui. Numai aceia care au
zidit credincios pe temelia adevărată, Isus Hristos, şi au folosit materiale durabile vor vedea că lucrarea lor
rezistă până la sfârşit.
1 Corinteni 3:14
14. Lucrarea... rămâne. Vezi vers. 13.
Vei primi o răsplată. Vezi vers. 8.
1 Corinteni 3:15
15. Va fi arsă. Acela care nu construieşte înţelept, urmând îndeaproape instrucţiunile Marelui Ziditor
va vedea că lucrarea îi e nimicită (vezi Mat. 7:26,27). S-ar putea să se pocăiască pentru slaba sa lucrare şi să
fie primit de Dumnezeu, dar rezultatele lucrării sale defectuoase nu vor fi schimbate. Ele vor rămâne o
pagubă veşnică pentru ziditorul necredincios. Prin cuvintele şi prin faptele sale, un om poate să înfăţişeze
greşit învăţăturile lui Isus şi prin aceasta să semene seminţe de îndoială, bănuieli rele şi iubire de lume. Prin
influenţa sa el poate face ca multe suflete să se abată de la Evanghelia curată şi să primească rătăcirea. Se
poate ca mai târziu să recunoască răul pe care l-a făcut şi să se pocăiască în mod sincer. Dumnezeu îl va
ierta şi-l va mântui. Dar din cauza defectuoasei sale lucrări de zidire, suflete vor fi în afară de împărăţie.
Astfel, chiar dacă e mântuit, alţii vor fi pierduţi pe veşnicie (vezi Gal. 6:7; 5T 429).
El va fi mântuit. [El însuşi va fi mântuit, KJV.] O citire superficială a vers. 12-15 a condus pe mulţi la
concluzia eronată că Pavel învaţă aici predestinaţia individuală, indiferent de alegerea personală. Că aceasta
nu e cazul, apare evident la o cercetare atentă a contextului (vers. 3-15). Apostolul discută aici lucrarea lui
ca apostol şi aceea a altor slujitori (vers. 5) care serviseră biserica din Corint. „Răsplata” de care se vorbeşte
aici (vers. 8) este răsplata pentru slujba îndeplinită în lucrarea Evangheliei, nu pentru propria sa viaţă de
creştin. În ce priveşte comentariul la predestinaţia biblică, vezi Ioan 3:17-20; Rom. 8:29; Efes. 1:4-6.
Prin foc. Aici aparent o figură de stil reprezentând o scăpare ca prin urechile acului. Omul care zideşte
pe temelie de lemn, fân, trestie s-ar putea ca în ultima clipă a punerii la probă, să se pocăiască şi să fie
salvat, dar cât de tragică este viaţa lui irosită! Pocăinţa din ceasul al unsprezecelea a unui om a cărui viaţă
întreagă a dat greş, poate fi acceptată, dar ce jertfă săracă şi schiloadă are el de adus (vezi 3T 165)!
1 Corinteni 3:16
16. Templul. Gr. naos, un cuvânt folosit de grecii vechi pentru a descrie chilia sau altarul cel mai
lăuntric din templul, unde era aşezat chipul păgân. În NT, naos deosebeşte clădirea Templului de complexul
Templului. Templul şi construcţiile legate de el – hieron-ul (cf. Mat. 4:5).

Pavel îşi îndreaptă atenţia spre aceia care constituie clădirea spirituală. Colectiv ei alcătuiesc templul
spiritual al lui Dumnezeu, în care sălăşluieşte Duhul lui Dumnezeu. Pavel vorbeşte aici în primul rând de
biserică şi avertizează pe succesorii săi din Corint ca nu cumva să dăuneze bisericii în vreun fel oarecare
(1Cor. 3:17). E adevărat că şi creştinul individual este sălaşul Duhului Sfânt, dar acesta este cazul abea în
cap. 6:19,20 (vezi comentariul aferent).
1 Corinteni 3:17
17. Nimiceşte. [Întinează, KJV; Strică, Nitz.] Gr. ptheiro, cuvânt tradus „nimici” mai departe în
verset. Acest joc de cuvinte din textul grecesc e păstrat în traducerea ambelor apariţii ale lui ptheiro prin
„nimiceşte”.
Aşa sunteţi voi. [Care templu, KJV.] Cuvântul [KJV] a fost adăugat şi probabil în mod corect, deşi
gramatical „care” se poate referi la „sfânt”, astfel încât să facă propoziţia să spună „de care caracter sfânt
sunteţi voi”. Ideea ar fi atunci că aşa după cum clădirea în care prezenţa lui Dumnezeu era sfântă, tot aşa
sunt şi credincioşii în care locuieşte Duhul Sfânt.
1 Corinteni 3:18
18. Să nu se înşele. Textul grec lasă a se înţelege că persoane înşelate, aşa cum sunt prezentate aici,
îşi arătau cu fală înţelepciunea lor în biserica corinteană. Pavel îndemna aceste persoane înşelate de ele
însele, care se socoteau singure „înţelepte” să practice umilinţa şi să înceteze a se sprijini pe presupusa lor
înţelepciune (cf. Prov. 3:5,6). Dependenţa lor de propria lor învăţătură şi cunoştinţă dusese la confuzia care
exista în biserică. Aceia care au reputaţia printre oameni de a fi înţelepţi sunt în deosebită primejdie de
înălţare de sine şi au nevoie de a se smeri înaintea lui Dumnezeu, în recunoaştere din inimă că toată
adevărata înţelepciune vine de la El.
Se crede înţelept. [Se pare înţelept, KJV.] Mai degrabă „gândeşte că e înţelept”.
1 Corinteni 3:19
19. Înţelepciunea lumii acesteia. Atât în propriii săi ochi, cât şi ai lumii. Să-şi dea seama că părerea sa
despre sine ca om înţelept e o înşelăciune şi aşa-zisa sa înţelepciune este fără valoare în legătură cu
mântuirea. Să se supună călăuzirii Duhului Sfânt, chiar dacă ar fi să fie socotit de lume că e nebun. Dacă
face lucrul acesta, atunci va obţine adevărata înţelepciune care vine numai de la Dumnezeu.
Este scris. Toate eforturile oamenilor de a găsi pace şi fericire fără Dumnezeu sunt sortite înfrângerii.
Studierea filosofiei omeneşti nu duce la Dumnezeu, ci la înălţarea făpturii. Părerile amăgitoare, pline de
încredere în sine ale grecilor cu privire la religie sunt privite de către Dumnezeu ca nebunie (vezi cap.
1:19-21). Dumnezeu vede nedesăvârşirea întregii înţelepciuni omeneşti, deoarece El vede totul aşa cum este
în realitate. Tot ce încearcă oamenii să adauge la Evanghelia simplă a lui Isus este în chip natural marcat de
imperfecta lor apreciere a gândului lui Dumnezeu. Învăţătorii mincinoşi care tulburaseră biserica din Corint
fără îndoială amestecaseră propriile lor speculaţii cu Scripturile.
Viclenia lor. Un citat din Iov 5:13 (vezi comentariul acolo).
1 Corinteni 3:20
20. Iarăşi. Oricât de abili, isteţi sau iscusiţi s-ar putea considera oamenii, ei nu pot să îmbunătăţească
Cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu pot să producă un plan mai bun decât planul divin. Dumnezeu poate să le
dejoace scopurile şi să le nimicească planurile. El face lucrul acesta permiţându-le să demonstrez nebunia
lor şi să se încâlcească sau să se încurce în ea (cf. Iov 5:12; Isa. 8:10). Multe sisteme teologice diferite şi
filosofii religioase care se găsesc în lumea creştină de astăzi ilustrează forţa acestei afirmaţii.
Iarăşi. Un citat din Psa. 94:11.
Sunt deşerte. Prin contrast, omul care recunoaşte bucuros insuficienţa sa şi o supune călăuzirii
Duhului Sfânt are adevărata înţelepciune (vezi Psa. 94:12; Prov. 3:5–8).
1 Corinteni 3:21

21. Dar. Pavel procedează acum la expunerea concluziei trase din argumentaţia precedentă. Deoarece
adevărata înţelepciune nu vine de la nici un om, oricine ar fi el, ci de la Dumnezeu, nu există motiv pentru
care vreun credincios oarecare să înalţe unealta omenească pe care o foloseşte Dumnezeu pentru a face
cunoscut adevărul.
1 Corinteni 3:22
22. Toate sunt ale voastre. Şirul de argumente folosit aici e bazat pe adevărul că omul cel credincios,
pe temeiul creaţiunii ca şi al mântuirii aparţine prin Hristos lui Dumnezeu (vezi Psa. 100:2–4; Fapte 20:28;
Rom. 14:8; Efes. 1:14; 1Pet. 2:9). Dumnezeu e proprietarul tuturor lucrurilor, fie însufleţite sau
neînsufleţite, iar lucrurile pe care le-a făcut sunt intenţionate să fie pentru binecuvântarea poporului Său
răscumpărat (vezi MB 110, 111). Toţi apostolii, profeţii, slujitorii Domnului sau orice alt tip de sol pe care
El îl foloseşte serveşte întreaga biserică, nu numai o parte din ea. De aceea e greşit a pretinde ascultare de
vreun anumit conducător sau reprezentant ca Pavel sau Apolo. Ei sunt numai instrumentele pe care le
foloseşte Dumnezeu pentru a-Şi realiza scopurile pe pământ. Atenţia credincioşilor trebuie îndreptată spre
Dumnezeu şi spre Isus, de la care vine toată înţelepciunea (vezi Col. 2:2,3). La începutul istoriei acestei
lumi, Dumnezeu a aşezat pe om pe un pământ desăvârşit, unde totul era plănuit pentru binele, fericirea şi
bucuria lui. Dar a pătruns păcatul, aducând cu el moarte şi suferinţă. Dumnezeu a contracarat eforturile lui
Satana de a nimic neamul omenesc. Totul a fost mânjit de păcat, dar lucrurile de pe pământ sunt puse la
dispoziţia copiilor Săi chiar de Tatăl (cf. Rom. 8:28).
1 Corinteni 3:23
23. Voi sunteţi ai lui Hristos. Acesta este punctul culminant către care Pavel şi-a îndreptat
argumentaţia sa. Dacă toţi credincioşii aparţin lui Hristos, trebuie să fie numai o singură mare partidă în
biserică, nu grupe aflate în conflict. Ceea ce doreşte Mântuitorul să vadă în biserica Sa şi ceea ce va exista în
cele din urmă este afirmaţia marii uniri (vezi Ioan 17:9–11, 21, 23; Efes. 4:13).
Hristos este al lui Dumnezeu. Comparaţi cap. 11:3; 15:28. Vezi Ioan 1:1; vezi Nota Adiţională la Ioan
1.
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1 Corinteni 4:1
1. Să fim priviţi noi. Pavel sfătuieşte pe corinteni să-l privească pe el şi pe conlucrătorii săi ca pe
slujitori şi ispravnici nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Fiind chemaţi de Dumnezeu la lucrarea lor în
slujba Evangheliei, ei nu trebuia să fie consideraţi drept conducători ai diferitelor facţiuni din biserică sau
căpetenii ai unor partide în ceartă. Hristos dăduse lucrătorilor Săi răspunderea de a face cunoscut Cuvântul
Său lumii (vezi Mat. 28:19,20). Lor nu le este îngăduit să predice şi să înveţe părerile şi credinţele
oamenilor, ci sunt însărcinaţi să prezinte oamenilor solia curată a mântuirii nemânjită de filosofia lumească
(vezi 1Tim. 6:20, 21; 2Tim. 4:1–3).
Slujitori. Gr. huperetai, „slujitori”, „ajutoare”, „slujbaşi”. Cuvântul era folosit cu privire la vâslaşii de
pe galerele de război. Mai târziu a ajuns să fie folosit cu referire la orice subaltern care avea de îndeplinit o
muncă grea şi în terminologie militară, cu privire la ofiţerii de ordonanţă care serveau pe comandantul lor
şef. Folosirea aceasta a lui huperetai ca slujitori militari a căror datorie era să servească pe ofiţerii superiori
din armată se poate să fie reflectată în folosirea lui de către Pavel în versetul acesta. Aceia cărora le-a fost
încredinţată lucrarea de slujitori ai Evangheliei sunt într-un sens special, slujitorii Marelui Comandant Şef
ceresc, Isus. Ei sunt reprezentanţii oficiali, umani, ai lui Hristos, ofiţeri regali ai împărăţiei Sale spirituale
(vezi Ioan 18:36, unde cuvântul acesta este tradus „slujitorii”).

Ispravnici. Gr. oiconomoi, „administratori”, „ispravnici”. Grecii foloseau acest cuvânt în legătură cu
administrarea de proprietate, fie a unei clădiri, fie a unei moşii şi-l aplicau la sclavi sau la oameni eliberaţi
din sclavie, cărora li se încredinţau grija şi administraţia casei şi pământului care aparţineau stăpânului lor.
Ispravnicul nu numai că avea grijă de treburile gospodăriei, dar şi lua măsuri de prevedere pentru ea.
Aceasta era o slujbă de o mare răspundere. Aplicarea acestui cuvânt la slujitorii lui Hristos e deosebit de
exactă. Slujitorul Evangheliei este însărcinat cu îngrijirea de biserica lui Dumnezeu de pe pământ şi
procurarea a ceea e necesar pentru buna ei stare (vezi Ioan 21:15–17; 1Pet. 5:1–3).
În isprăvnicie, lucrul de supremă importanţă e credincioşia. Omul nu are putere absolută asupra a
nimic din lumea aceasta, nici măcar asupra puterii sale fizice sau mentale, deoarece „toate însuşirile pe care
le posedă oamenii aparţin lui Dumnezeu” (5T 277). El e o fiinţă creată şi ca atare aparţine Creatorului său.
El e şi o fiinţă răscumpărată prin sângele lui Hristos (vezi Fapte 20:28); de aceea, într-un dublu sens, omul
nu îşi aparţine. Pământul şi tot ce e pe el aparţin lui Dumnezeu; El e proprietarul suprem. El a încredinţat
grija proprietăţii Sale omului, care în felul acesta devine administratorul Lui, cel însărcinat cu răspunderea
de a folosi bunurile Stăpânului sau în aşa fel ca să revină un câştig lui Dumnezeu. Recunoaşterea acestei
legături dintre om şi Creatorul său ar trebui să producă o hotărâre de a exercita o mare grijă în folosirea a tot
ceea ce i-a fost încredinţat în cursul perioadei rămânerii lui pe pământul acesta. Adevăratul credincios în
Hristos va căuta continuu să proslăvească pe Dumnezeu în administrarea din partea sa a lucrurilor puse în
grija lui, fie fizice, mentale sau spirituale. El va recunoaşte că nu e liber să folosească bunurile sau talentele
sale pentru satisfacerea dorinţelor şi ambiţiilor fireşti ale inimii sale. El e sub obligaţia ca totdeauna să pună
interesul lui Dumnezeu mai presus de toate activităţile vieţii. Adevărul acesta e ilustrat de parabola talanţilor
(vezi Mat. 25:14-30; COL 328,329).
Tainelor. Gr. musteria, (vezi Rom. 11:25; 1Cor. 2:7). Planurile lui Dumnezeu de readucere a omului
în armonie cu Sine, mai înainte vreme au fost înţelese numai în chip întunecos, dar acum sunt date la lumină
prin Isus Hristos (vezi Efes. 3:9–11; Col. 1:25–27; 1Tim. 3:16). Lucrătorii lui Hristos sunt însărcinaţi să
lămurească adevărurile sublime ale Evangheliei tuturor oamenilor (Mat. 28:19.20; Mar. 16:15). Ei trebuie să
lucreze în aşa manieră încât nevoile fiecărui suflet care caută neprihănirea să fie împlinite. Răspunderea
aceasta de a duce vestea cea bună a mântuirii revine fiecărui credincios, deoarece toţi sunt administratori
cărora li s-a încredinţat pâinea vieţii pentru a fi dusă unei lumi flămânde şi muritoare de foame (vezi 9T 246;
Ed. 139).
1 Corinteni 4:2
2. Credincios. Gr. pistos, „vrednic de încredere”, „sigur”, „în care se poate pune încrederea”.
Însuşirea de a fi vrednic de încredere este una din cele mai valoroase calităţi pe care le poate avea omul. Ea
este foarte mult preţuită de Dumnezeu. Eşecul în privinţa aceasta înseamnă eşec în calificarea pentru viaţa
veşnică (vezi Luc. 16:10–12; COL 356). Numai aceia vor primi o moştenire pe noul pământ, în care Îşi
poate pune încrederea Dumnezeu în toate împrejurările. Ne dovedim administratori credincioşi, căutând fără
încetare să proslăvim pe Dumnezeu în toate amănuntele vieţii noastre.
1 Corinteni 4:3
3. Ceva foarte neînsemnat. Pavel se referă la critica ce fusese îndreptată împotriva lui şi împotriva
metodelor sale de lucru, de anumiţi oameni „înţelepţi”, după a lor găsire cu cale (cap 1:20.27), din biserica
corinteană. În calitatea lui de ispravnic al „tainelor lui Dumnezeu” (cap. 4:1), Pavel nu era răspunzător faţă
de oameni, ci faţă de Dumnezeu, în îndeplinirea lucrării sale. El nu era frământat de părerile oamenilor, în
privinţa aceasta, atâta vreme cât avea lauda lui Dumnezeu. El n-a dispreţuit sfatul cel bun şi judecata cea
bună a semenilor săi (vezi 1Tes. 4:12; 1Tim. 3:7), dar scopul său principal şi ţinta sa principală în viaţă erau
de a servi şi de a plăcea Aceluia care-l chemase ca apostol (vezi Filp. 3:13, 14; 2Tim. 2:4).
De un scaun omenesc de judecată. [Judecata omului, KJV; Vreo zi omenească, Nitz.] Literal „ziua
omenească [de judecată]”. Pavel pune în contrast judecata omenească cu judecata lui Dumnezeu, în ziua
Domnului (vezi cap. 3:13).
Nici eu însumi. Pavel nu consideră nici propria sa opinie despre sine ca valoroasă. Numai Dumnezeu
poate să preţuiască corect pe om. Dacă apostolul îşi dădea seama că nu se poate aprecia corect, nu era de
aşteptat ca el să acorde o mare valoare părerilor criticilor săi, indiferent care ar fi calificările lor pentru

judecare. Nimeni nu este calificat să evalueze cum trebuie motivele şi atitudinile semenilor săi, deoarece nu
poate citi inima lor şi cunoaşte gândurile lor. De aceea nimeni nu trebuie să critice pe alţii (vezi Rom. 2:1–3;
vezi MB 124, 125).
1 Corinteni 4:4
4. N-am nimic împotriva mea. [Nu cunosc nimic de la mine, KJV; În mine însumi nu cunosc nimic,
Nitz.] Adică împotriva mea. Apostolul nu-şi dădea seama de vreo greşeală în felul său de a lucra sau de
vreun defect în felul său de viaţă (vezi Fapte 20:18–21, 26; 2Cor. 7:2). Fiecare slujitor al Evangheliei să fie
în stare de a face un astfel de apel la integritatea vieţii sale publice. Pavel ştia primejdia faptului de a se lăsa
în seama unui duh de întristare în sine şi în felul acesta de a fi făcut să creadă că cineva este drept, când de
fapt el este greşit. Pavel nu făcea afirmaţia aceasta cu o fală fariseică despre faptul că n-avea cunoştinţă de
vreo greşeală în serviciul său. Lucrul acesta este clar din afirmaţia următoare, „totuşi nu pentru acesta sunt
socotit neprihănit [„îndreptăţit”]”. El ştia că nu e decât o fiinţă omenească expusă greşelii, în primejdie de a
face o judecată greşită, aşa că arăta că în nici un caz nu era îndreptăţit prin aceasta sau prezentat ca drept. El
înţelegea că faptul că nu putea găsi nici o indicaţie de necredincioşie în administrarea lui „a tainelor lui
Dumnezeu” nu era suficient pentru a-l declara liber de orice vină. El ştia că Dumnezeu ar fi putut găsi
nedesăvârşire acolo unde el nu putea, că propria sa părere despre sine însuşi putea fi uşor dovedită cu
lipsuri.
Domnul. Numai Dumnezeu putea să facă o cercetare deplină a vieţii şi lucrării apostolului. Numai El
poate citi inima şi înţelege motivele care mână fiecare cuvânt şi faptă (vezi 1Cr. 28:9; 1Ioan 3:20). Pavel nu
era tulburat de judecata rostită asupra lui, ci de bunăvoie supunea cazul său Domnului, cunoscând că
judecata lui Dumnezeu ar fi fost infailibil de corectă. Această declaraţie de încredere în judecata lui
Dumnezeu ar fi putut fi privită de corinteni ca un sfat înţelept pentru ei. Ei erau prea înclinaţi să
supraestimeze propria lor judecată asupra semenilor lor, nedându-şi seama că „Domnul nu Se uită cum se
uită omul” (1Sa. 16:7).
1 Corinteni 4:5
5. Să nu judecaţi nimic. Pavel arată aici că e greşit a cultiva o părere aspră sau lipsită de amabilitate
despre semenii noştri. Fiind noi înşine nedesăvârşiţi, nu suntem calificaţi pentru a forma aprecieri corecte cu
privire la caracterul altora (vezi Mat. 7:1–3; Rom. 2:1–3; Iac. 4:11, 12; MB 124; DA 805; AA 276; 5T 347;
9T 185, 186). E deosebit de primejdios de a ne deda la critică distructivă cu privire la lucrătorii lui
Dumnezeu (vezi 1Tim. 5:1, 17, 19; cf. Num. 16:3, 13, 14, 29–35; 5T 497; TM 410). Creştinul nu poate să
evite de a nota defectele din purtarea semenilor săi, dar trebuie să se înfrâneze de a judeca motivele şi de a
rosti sentinţe asupra semenilor săi în sfera legăturii lor spirituale cu Dumnezeu.
Vremea. Gr. kairos, „timpul potrivit”, „vremea oportună” (vezi Mar. 1:15). Pavel se referă la timpul
rânduit de Dumnezeu pentru judecată. E cu putinţă ca oamenii să-şi ascundă caracterul adevărat de semenii
lor, dar la timpul considerat nimerit de Dumnezeu, când Hristos vine a doua oară, nimic nu va rămâne
acoperit, nici cele mai tainic păstrate gânduri sau scopuri care sunt nutrite în mintea oamenilor (vezi Psa.
44:21; Ecl. 12:14; 4T 63; 5T 147).
Lauda. Literal „lauda”, adică răsplata. La data aceea, când planurile şi scopurile oamenilor sunt date la
iveală, fiecare lucrător al lui Dumnezeu va primi dreapta sa măsură de aprobare. Noi putem lăsa în mod
sigur repartizarea laudei în seama dreptului Judecător, care niciodată nu greşeşte. Oamenii ar trebui să se
ferească de a aduce laudă servilor lui Dumnezeu (vezi 4T 400; cf. COL 161, 162). Servii lui Dumnezeu sunt
numai uneltele Lui şi Dumnezeu e cel care-i foloseşte pentru realizarea scopurilor Sale; de aceea, numai El
trebuie să fie lăudat şi înălţat.
1 Corinteni 4:6
6. Am spus. [Am transferat, KJV; Le-am înţeles, Nitz.] Lucrurile pe care le-a scris cu privire la
învăţătorii religioşi (vezi cap. 3:5, 6, 21, 22), Pavel le aplică la sine şi la Apolo, care era strâns legat cu el.
Principiile pe care el le expusese sunt în general aplicabile, dar nu universal adevărate în practică. Dar în ce
priveşte idealurile expuse de Pavel şi Apolo erau exemple. Lucrul acesta nu era adevărat cu privire la
conducătorii partidelor în ceartă din Corint.
[Să gândiţi, KJV.] Dovezi textuale favorizează (cf. pag. 10) omiterea acestei expresii. Dacă este

omisă, sfatul este mai general: corintenii trebuie să se poarte potrivit cu regulile expuse în Cuvântul lui
Dumnezeu.
Ce este scris. Adică învăţăturile generale aflate în Scriptură – aici însemnând VT. În toate chestiunile
privind religia, Scripturile trebuie să fie autoritatea finală.
Fălească. [Umflat, KJV.] Gr. phusioo, de la phusa, „o pereche de foi”, de unde „a se înălţa”, „a fi
îngâmfat”. Pavel osândeşte pe aceia care înălţau partida lor mai presus de alţii, sau conducătorul lor de
partidă mai presus de alţi conducători de partidă. Credincioşii ar trebui să se considere a fi pe aceeaşi treaptă
unul cu altul şi nici un creştin nu ar trebui să privească pe altul ca inferior lui sau ca meritând dispreţ.
1 Corinteni 4:7
7. Te face deosebit. [Te face să diferi, KJV.] Adică vezi o aşa mare demnitate publică în tine.
Primit. Nimeni nu are motiv să se fălească deoarece datorează totul lui Dumnezeu care dă putere şi
înţelepciune pentru dezvoltarea lor. De aceea nici un învăţător din biserică nu are motiv de mândrie sau de a
se declara că e mai presus de alţii. Darurile sale şi puterea prin care s-au dezvoltat au venit de la Dumnezeu.
Lauzi. Gr. kauchaomai, însemnând la fel „ a se lăuda” şi tradus de repetate ori în felul acesta (Rom.
2:17, 23; 2Cor. 7:14; etc.). De la intrarea păcatului în lume, a fost ceva natural ca oamenii să se dedea la
mândrie, mai ales în legătură cu realizările lor. În tendinţa aceasta ei urmează exemplul lui Satana care a
căzut din locul său înalt, din cer, din cauza mândriei lui intolerabile (vezi Isa. 14:12–14; Eze. 28:15, 17).
Creştinul trebuie să se ferească totdeauna de greşeala aceasta. Deosebit de subtilă este ispita de a ceda la
mândria spirituală. Numai Dumnezeu trebuie să fie slăvit şi înălţat (vezi Ier. 9:23, 24).
1 Corinteni 4:8
8. O. [Acum, KJV; Nitz.] Mai degrabă „deja”.
Sătui. Gr korennumi,„a se sătura”. Cuvântul apare în altă parte în NT, numai în Fapte 27:38. afirmaţia
este ironică, aşa cum sunt şi afirmaţiile următoare. Ţinta lui Pavel este de a trezi cu putere pe creştinii
corinteni pentru a-şi da seama de adevărata lor stare şi de a-i aduce la o stare a minţii la care să fie gata de a
accepta sfat şi ajutor de la conducătorii cu experienţă, ca el însuşi, într-un spirit de adevărată umilinţă. În ce
priveşte ale exemple de ironie biblică, vezi 1Rg. 18:27; Iov 12:2. Credincioşii corinteni erau cu totul
satisfăcuţi cu propria lor cunoştinţă şi nu-şi simţeau nevoia de altceva. Ei nu-şi dădeau seama că puteau să
fie ajutaţi de alţi învăţători din Corint.
Bogaţi. Pavel continuă ironia sa, dar într-o formă diferită. El spune că fraţii corinteni se socoteau
bogaţi în cele spirituale. Comparaţi Ose. 12:8; Apoc. 3:17.
Iată-vă împărăţind. [Aţi domnit ca împăraţi, KJV.] Mai degrabă „aţi început să domniţi ca împăraţi”.
Culminarea acestui pasaj ironic e atinsă în această afirmaţie. Pavel compară pe cititorii săi plini de înălţare
de sine cu aceia care au ajuns la cea mai mare înălţare, unde nu e nimic mai înălţat de ajuns sau de dorit.
Fără noi! Adică fără Pavel şi asociaţii săi. Credincioşii corinteni se simţeau bine calificaţi pentru a-şi
conduce viaţa cu succes şi a se îngriji de interesele bisericii. Ei trecuseră cu vederea autoritatea lui Pavel şi
îşi închipuiseră că puteau să se descurce tot atât de bine fără el, ca şi cu el.
Măcar de aţi împărăţi. [Aş dori de la Dumnezeu, KJV; Dacă aţi fi domnit măcar, Nitz.] Gr. ophelon,
„aş vrea ca”, folosit pentru a exprima o dorinţă lipsită de rod. Cuvintele „de la Dumnezeu” nu apar în textul
grecesc. Restul acestui verset poate fi înţeles în două feluri: (1) ca o exprimare a unei dorinţe înflăcărate ca
împărăţia slavei să fie stabilită, când toţi cei răscumpăraţi ai lui Dumnezeu vor domni ca împăraţi şi preoţi
cu Isus (Apoc. 20:4,6); (2) ca o continuare a ironiei primei părţi a versetului. Pavel spune: „Fie ca închipuita
voastră domnie ca împăraţi să fie un fapt real şi ca noi să ne putem alătura vouă în această fericire”.
1 Corinteni 4:9
9. Apostolii, oamenii cei mai de pe urmă. [Apostolii ultimii, KJV.] Figura este aceea a unui
amfiteatru în care participanţii care erau aduşi la încheierea programului erau osândiţi să se lupte unul cu

altul până erau ucişi sau sfâşiaţi de fiare sălbatice. Nu era nădejde de scăpare pentru ei. Aceste jocuri
inumane erau practicate în multe locuri în Imperiul Roman şi o aluzie la ele ar fi fost uşor înţeleasă. Pavel a
luat deseori ilustraţii din jocuri (vezi 1Cor. 9:24–26; 15:32; 1Tim. 6:12; 2Tim. 4:7, 8). Apostolii sunt
prezentaţi ca şi cum erau rezervaţi să procure cea mai mare distracţie pentru un public crud.
Osândiţi la moarte. Comparaţi Rom. 8:36; 1Cor. 15:30, 31.
Privelişte. [Spectacol, KJV.] Gr. theatron, „o privelişte”, „un spectacol”. Cuvântul teatru, se referă fie
la locul de distracţie, fie la lucrul expus.
Servii lui Dumnezeu care mărturisesc cu credincioşie pentru El intră în centrul atenţiei locuitorilor
acestei lumi mărunte şi ai cerului (vezi Evr. 10:32, 33; 12:1; 4T 34–36). Această întreagă lume a noastră e o
scenă unde se desfăşoară lupta dintre păcat şi dreptate, dintre adevăr şi rătăcire, înaintea unui public extrem
de interesat, alcătuit din locuitorii universului (vezi 5T 526). E datoria fiecărui credincios de a face ca
lumina adevărului să fie văzută de toţi aceia cu care vine în contact. Dacă creştinii şi-ar da seama că ochii
universului sunt concentraţi asupra lor, ar avea loc o redeşteptare a mărturisirii credincioase care a
caracterizat viaţa apostolilor (vezi 7T 296).
1 Corinteni 4:10
10. Nebuni. „Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării.” (cap.
1:18) Pentru că apostolii persistau în prezentarea veştii celei bune a mântuirii prin simpla credinţă în Isus
Hristos, erau socotiţi proşti şi greoi la înţelegere. Cu toate acestea, ei nu au îndrăznit să amestece
înţelepciunea lumească cu simplitatea Evangheliei. Ei erau mulţumiţi să depindă de puterea lui Dumnezeu şi
nu de înţelepciunea acestei lumi (vezi Rom. 1:16,17). Creştinii credincioşi trebuie să se aştepte să fie
neînţeleşi de lume, dar aceasta nu ar trebui să-i tulbure, ei ştiu că drumul lui Dumnezeu e diferit de al omului
şi, deci, trebuie să pară ciudat inimii fireşti (vezi Isa. 55:8, 9; Rom. 8:7, 8; Iac. 4:4; 1Ioan 2:15–17).
Voi înţelepţi. Pavel vorbeşte ironic ca în vers. 8 (vezi comentariul acolo).
Voi tari. Ce contrast între apostolul lipsit de încredere în sine, smerit, consacrat, care venise la biserica
din Corint, „slab, fricos şi plin de cutremur” (cap. 2:3), şi credincioşii corinteni încrezuţi şi aroganţi, care se
credeau tari şi înţelepţi în Hristos!
Voi puşi în cinste. Din cauza presupunerii lor că au înţelepciune lumească şi din cauza fălirii cu
realizările lor, ei se ţineau pe ei înşişi în mare stimă. Apostolii, care nu-şi permiteau să atragă atenţia la ei
înşişi sau la propriile lor calităţi excelente, erau dispreţuiţi. Intenţia lui Pavel în aceste contraste era de a
scoate în evidenţă neînţelepciunea linguşirii de sine şi a înălţării de sine şi de a determina pe corinteni să
înalţe pe Hristos şi să gândească smerit despre ei înşişi (cf. Mat. 23:12).
1 Corinteni 4:11
11. Până în clipa aceasta. Această expresie arată că în tot cursul lucrării lor, apostolii trecuseră prin
toate încercările arătate în vers. 11-13. Ei primiseră bucuros tot ce li se întâmplase ştiind că erau folosiţi de
Dumnezeu pentru predicarea Evangheliei şi mântuirea păcătoşilor (vezi 1Tes. 3:3, 4, 7–9; 1Pet. 2:20, 21).
Acest pământ blestemat din cauza păcatului este teritoriul vrăjmaşului şi creştinii nu trebuie să se aştepte la
o viaţă lipsită de necazuri, dacă sunt martori credincioşi pentru Domnul şi Stăpânul lor (vezi 2Tim. 3:12).
Satana îşi îndreaptă mânia împotriva acelora care caută să scape din ghearele lui, alergând la Hristos. Lucrul
acesta este deosebit de adevărat cu privire la biserica rămăşiţei (Apoc. 12:17).
Goi. Adică îmbrăcaţi slab (vezi Mar. 14:52).
Chinuiţi. [Bătuţi cu pumnul, KJV; Nitz.] Gr. colaphizo, „a lovi cu pumnul”, „a maltrata”.
Umblăm din loc în loc. [Nu avem o locuinţă stabilă, KJV; Nestătători suntem, Nitz.] Apostolii
peregrinau din ţară în ţară şi acceptau ospitalitatea acelora în mijlocul cărora lucrau. Ei nu aveau privilegiul
de a se bucura de conforturile şi avantajele unui cămin statornic. Ei iubeau pe Domnul şi erau voioşi să fie
peregrini pe pământ pentru că lucrarea de predicare a Evangheliei să poată înainta. Acesta este duhul care
mână pe adevăraţii lucrători din via Domnului.

1 Corinteni 4:12
12. Cu mâinile noastre. Deşi chemat de Dumnezeu să se consacre lucrării Evangheliei, Pavel se
întreţinea prin muncă (vezi Fapte 18:3; 20:34; 1Tes. 2:9; 2Tes. 3:8,9).
Când suntem ocărâţi, binecuvântăm. Apostolii au pus în practică învăţătura lui Isus, din predica de pe
munte (Mat. 5:11,12,44). Când erau rău trataţi, nu se răzbunau ci sufereau cu răbdare. Nu numai că se
înfrânau de la căutarea răzbunării, ci întorceau bine pentru rău (vezi Fapte 27:33-36). Calitatea de a suferi
abuzul cu răbdare şi de a face bine prigonitorilor săi este o caracteristică de seamă a adevăratului creştinism.
El e o dovadă că Duhul Sfânt stăpâneşte acea viaţă (Gal. 5:22). O astfel de atitudine este contrarie filosofiei
lumeşti, care învaţă apărarea drepturilor personale şi încurajează răzbunarea pentru injuriile sau dispreţuirile
provenite de la alţii (vezi Mat. 5:38-42). Urmaşii lui Hristos să lase răzbunarea pe seama justiţiei lui
Dumnezeu (vezi Deu. 32:35; Psa. 94:1, 4–7, 21–23; Rom. 12:19–21; MB 70, 71). Sunt împrejurări când nu e
rău a cultiva un sentiment de dreaptă indignare. Trebuie totuşi să se scoată în evidenţă că astfel de
sentimente sunt îngăduite când cineva vede că „Dumnezeu este dezonorat şi serviciul Său, făcut de ocară”
(DA 310). Inima firească, nerenăscută, trebuie să fie ţinută crucificată şi niciodată să nu i se permită să
încerce a se justifica (vezi DA 353).
1 Corinteni 4:13
13. Vorbiţi de rău. [Defăimaţi, KJV.] Gr. dusphemeo, „a cleveti”, „a calomnia”, „a defăima”.
Ne rugăm. [Mijlocim, KJV.] Gr. parakaleo, un cuvânt cu felurite înţelesuri (vezi Ioan 14:16). Aici
probabil înseamnă „a vorbi într-un mod amical”. Comparaţi folosirea lui parakaleo în Luc. 15:28; Fapte
16:39.
Gunoiul. Gr. perikatharmata, „gunoi care se adună de la curăţirea a ceva”. Inspirată şi orbită de
Satana, lumea priveşte cu ură şi dezgust la martorii credincioşi ai lui Hristos şi-i consideră ca gunoiul
pământului (vezi Plâng. 3:45). Lucrul acesta era cu deosebire adevărat în cazul lui Pavel (vezi 2Cor.
11:23-27). Mântuitorul căuta să pregătească pe ucenici pentru astfel de experienţe, când îi înştiinţa că lumea
nu-i va primi amical, ci îi va supune la multe feluri de maltratări (vezi Mat. 10:16–18, 21, 22, 36; Ioan
15:18, 19; 9T 235). Nu e de aşteptat ca o solie care e direct opusă felului de a fi al lumii şi planurilor şi
scopurilor lui Satana să fie bine primită. Dacă creştinul găseşte că totul este bine cu el, că el nu e tulburat de
vrăjmaşul, ar putea pe bună dreptate să înceapă a se întreba dacă nu e ceva rău în legăturile lui cu Dumnezeu
(vezi Luc. 6:26; Ioan 15:19). Suferinţa pentru cauza lui Hristos va aduce bucurie adevăratului credincios
deoarece cunoaşte că mărturia lui pentru Hristos aduce roade, dovedită prin faptul că Satana e mâniat.
Aceasta nu înseamnă că urmaşii lui Hristos ar trebui să invite dificultăţi zadarnice, dar nu ar trebui să se
eschiveze de la datorie din cauza obstacolelor şi necazurilor (vezi 9T 241,242).
Lepădătura. Gr. peripsema, „gunoiul care se adună în cursul procesului de curăţare”. Peripsema e
sinonim cu perikatharmata, „gunoi” (vezi mai sus, la „gunoi”).
1 Corinteni 4:14
14. Să vă fac de ruşine. Pavel se temea ca nu cumva să fi vorbit prea aspru şi încearcă să-şi
îndulcească observaţiile. Era motiv ca membrii bisericii corintene să fie făcuţi de ruşine din cauza luptelor şi
a certurilor lor de partide şi a ideilor lor pline de îngâmfare cu privire la propria lor importanţă. Cu adevărată
curtoazie creştină, Pavel lua în consideraţie sentimentele lor şi nu dorea să-i facă să-şi piardă respectul de
sine. Când cei greşiţi sunt aduşi să-şi vadă păcatul, trebuie să se exercite grija de a preveni pierderea
respectului de sine (vezi MH 167,168).
Vă sfătuiesc. [Vă avertizez, KJV.] Literal „a pune în minte”, de unde „a îndemna”, „a admonesta”.
Lucrurile prezentate în vers. 7-13 nu erau scrise într-un duh de severitate aspră pentru a mustra pe corinteni.
Ele erau intenţionate nu de a-i descuraja, ci de a le da sfatul înţelept al unui tată iubitor care era doritor de a
salva pe copiii săi de la dezastru şi de a aduce o reformă în biserică. Un creştin n-ar trebui niciodată să
mustre pe fratele său cu scopul de a-l pune în încurcătură şi a-l face de ruşine (vezi Rom. 14:10, 13; MH
166). Mustrarea sau îndemnul trebuie să fie date într-un spirit de duioasă compătimire pentru cel greşit, şi cu
scopul de a-l ajuta să regăsească drumul înapoi la armonia cu Dumnezeu (vezi Gal. 6:1, 2; DA 440; MH
495). Lucrarea credincioasă, iubitoare, plină de simpatie pentru cei care s-au poticnit şi şi-au pierdut calea,

va fi de mult mai mult succes decât condamnarea rece şi mustrarea lipsită de sensibilitate (vezi Iac. 5:20; 5T
246, 247).
Copiii mei iubiţi. Literal „copiii mei iubiţi”. Pavel considera pe credincioşii din Corint ca pe copiii săi
spirituali, pentru care el muncise. El li se adresa ca un tată, cineva care le dorea numai bine şi care nu dorea
să le pricinuiască durere. Toţi păstorii sufleteşti, care au gândul Marelui Păstor, vor căuta fără încetare să
aline suferinţele oilor, să le lege rănile şi să le aline durerea (vezi Psa. 147:3; Isa. 61:1, 2; Ioan 10:11).
1 Corinteni 4:15
15. Învăţători. [Instructori, KJV.] Gr. paidagogoi, „tutori”, „păzitori”. Cuvântul a fost adoptat în
limba noastră ca „pedagog”. Originar, paidagogos, într-o gospodărie greacă era sclavul a cărui datorie era de
a duce pe băieţi la şcoală şi de a vedea de ei în orele din afara şcolii; el nu era în mod necesar învăţător.
Bărbaţi de diferite ocupaţii erau puşi să împlinească lucrarea aceasta. Unii dintre ei învăţau de fapt pe copii.
În engleză, termenul a fost aplicat la învăţători în general. Fiind un sclav, paidagogos-ul putea să exercite
numai acea autoritate care-i era dată prin delegaţie, de către capul gospodăriei, şi anume aceea de
supraveghetor. Pavel arăta că în ciuda faptului că fraţii corintenii ar fi putut avea mulţi tutori, nici unul
dintre ei nu putea să aibă aceeaşi legătură cu ei, aşa cum avea el însuşi. Nici o altă persoană nu avea nici o
pretenţie la autoritate parentală asupra lor; aceasta era prerogativa specială a apostolului. Numai el avea
dreptul de a-i mustra ca un tată şi de a primi respectul lor special.
V-am născut. După cum în sfera naturală, nu poate fi decât un tată, tot aşa nu putea fi decât un singur
părinte spiritual al bisericii din Corint, şi anume apostolul Pavel, deoarece ca răspuns la predica lui, ei au
fost determinaţi să părăsească idolatria şi să se întoarcă la viul Dumnezeu (vezi Fapte 18:10, 11, 18; 1Cor.
3:6). El era unealta convertirii lor.
1 Corinteni 4:16
16. Călcaţi pe urmele mele. [Fiţi urmaşi ai mei, KJV.] Literal „imitatori”. Aceasta este o declaraţie
îndrăzneaţă pe care să o facă un lucrător creştin. Dar e adevărat că fiecare lucrător pentru Dumnezeu ar
trebui să trăiască o viaţă care reflectă chipul lui Isus, aşa ca el să poată cu încredere să invite pe aceia cărora
le slujeşte să urmeze exemplul său. E lucru natural pentru copii să imite pe părinţii lor şi să reproducă modul
lor de viaţă. Întrucât corintenii erau copiii spirituali ai lui Pavel, era logic ca să se aştepte ca ei să imite pe
apostol, în legătura lui cu Dumnezeu. Aşa cum copiii imită pe părinţii lor, fiecare lucrător creştin să fie
conştient de povara răspunderii care zace asupra lui, de a da un bun exemplu de vieţuire evlavioasă înaintea
acelora cărora el le prezintă Evanghelia. Consacrarea lui era atât de mare, atât de fără de rezerve, încât Pavel
putea să spună: „Hristos trăieşte în mine” (Gal. 2:20). Aceasta i-a dat asigurarea care l-a făcut în stare să
invite pe aceia pe care el îi condusese la Mântuitorul, să-l urmeze pe el (vezi Filp. 3:17; 1Tes. 3:7). Este
adevărat că membrii bisericii ar trebui să privească la Hristos, ca exemplu al lor, dar natura omenească e
slabă şi oamenii sunt înclinaţi să privească la conducătorii lor. Lucrul acesta face imperios necesar ca fiecare
conducător spiritual să fie extrem de atent cu privire la exemplul personal (vezi Titus 2:6–8; 1T 446; 2T
336, 548, 549).
1 Corinteni 4:17
17. V-am trimis. La redactarea scrisorilor, uneori grecii foloseau timpul trecut pentru a descrie
acţiunea prezentă, din cauză că acţiunea, atunci când scrisoarea urma să fie citită de destinatar, avea să fie în
trecut. Potrivit cu cap. 16:16, Timotei poate era pe drum, dar încă nu sosise şi aparent nici nu era aşteptat să
sosească înaintea scrisorii. Scrisoarea era fără îndoială trimisă pentru a sfătui biserica să primească după
cuviinţă pe reprezentantul apostolului şi să ia aminte la sfat şi îndrumare, ca şi cum ar fi venit de la Pavel
însuşi.
Timotei. Vezi Fapte. 16:1; 19:22; Filp. 2:19; 1Tes. 3:2; 1Tim. 1:2. Timotei era un asociat de
încredere, pe care Pavel se sprijinea în lucrarea lui de a se îngriji bisericile pe care le înfiinţase.
Copilul meu iubit. [Fiul meu iubit, KJV.] Literal „copilul meu iubit”. Pavel vedea în tânărul Timotei
pe cineva care se putea dezvolta ca un lucrător folositor pentru Dumnezeu, aşa că l-a ales să fie unul dintre
asociaţii săi itineranţi (vezi Fapte 16:1–4; 1Tim. 1:2; AA 184, 185, 202, 203; GW 440). Apostolul se
adresase corintenilor, numindu-i „fii”, literal „copii” (1Cor. 4:14); de aceea era foarte corespunzător de a le
trimite pe cineva care fusese născut în Hristos prin mijlocirea predicii sale, ca şi ei. Ca un apropiat însoţitor

al apostolului în călătoriile şi în lucrarea lui de evanghelizare, Timotei era bine calificat să repete
învăţăturile lui Pavel şi să le reamintească felul lui de viaţă.
În fiecare biserică. Solia lui Pavel era aceeaşi oriunde predica el. El nu învăţase pe corinteni ceva
deosebit de ceea ce îi învăţase pe efeseni şi bereeni. Predica lui publică şi purtarea lui personală erau
aceleaşi pretutindeni. El dorea ca biserica din Corint să fie în armonie cu toate celelalte biserici. Hristos Se
rugase pentru unire printre urmaşii Săi (vezi Ioan 17:21-23) şi unanimitatea doctrinală contribuie la o astfel
de unire (vezi Rom. 15:5, 6; 1Cor. 1:10; Efes. 4:3–6; Filp. 2:2; 1T 210).
1 Corinteni 4:18
18. Îngâmfat. Pavel spune de fapt: „Din cauză că am fost întârziat în planurile mele de a vă vizita,
unii dintre voi s-au umflat de mândrie, crezând că eu nu îndrăznesc să vin în Corint. Fără îndoială că voi
socotiţi că declaraţia voastră de ascultare faţă de alţi conducători m-a înspăimântat şi că tot de voi face e să
scriu scrisori de mustrare şi avertizare”. Faptul că el a trimis pe Timotei şi pe Tit (vezi 2Cor. 7:6, 7, 14, 15),
la Corint, se poate să fi influenţat pe vrăjmaşii săi să creadă că lui însuşi îi era teamă să se aventureze între
ei.
1 Corinteni 4:19
19. Dacă va voi Domnul. Era dorinţa stăruitoare a lui Pavel de a nu face decât ceea ce era în armonie
cu voia Stăpânului său. Toate planurile sale erau supuse aprobării sau respingerii divine. El considera
plecarea într-o călătorie, ca depinzând de voia lui Dumnezeu şi era gata să meargă sau să stea pe loc, aşa
după cum ar fi indicat Domnul (cf. Fapte 18:21; 1Cor. 16:7; Evr. 6:3). Acesta este un exemplu de purtare
creştină pe care toţi ar trebui să-l urmeze. Toate planurile noastre ar trebui să fie făcute având în minte
gândul că vor fi urmate sau lepădate, potrivit cu voia lui Dumnezeu (vezi Prov. 27:1; Iac. 4:15).
Dar... voi veni. El plănuia să rămână până după Ziua Cincizecimii (cap. 16:8). În 2Cor. 1:23 explică
amânarea neaşteptată a venirii sale.
Puterea. Apostolul urma să viziteze Corintul şi să cerceteze nu fala lipsită de conţinut a acelora care
plini de încredere afirmau că lui îi era frică să vină, ci puterea lor reală. Propoziţia acesta descoperă curajul
plin de încredere al apostolului, curaj născut din cunoştinţa că el făcea voia lui Dumnezeu şi învăţa adevărul.
Aceasta este încrederea şi aceasta este îndrăzneala în împlinirea datoriei pe care ar trebui să le aibă toţi
slujitorii lui Dumnezeu. Indiferent de opoziţia ridicată de orice om sau de orice grupă de oameni, dinăuntrul
sau din afara bisericii, ei trebuie să-şi împlinească datoria cu credincioşie (vezi Deu. 1:17; Isa. 50:7; Fapte
5:29).
1 Corinteni 4:20
20. Împărăţia lui Dumnezeu. Aici, împărăţia harului, ca în Col. 4:11; etc. (vezi Mat. 3:2; 4:17; 5:3).
Nu stă în vorbe. Împărăţia spirituală a lui Dumnezeu pe pământ nu este statornicită sau administrată
de pretenţiile şi cuvintele zadarnice ale oamenilor. Se cere ceva mai mult decât aserţiunile găunoase şi
cuvinte de autoritate, care nevoind să rămână la simplitatea soliei Evangheliei, adaugă la ea propriile lor
interpretări ale adevărului şi se înalţă pe sine la poziţii de conducere şi autoritate (vezi Dan. 7:25; 11:36;
2Tes. 2:3, 4; Apoc. 13:5, 6).
Putere. Gr. dunamis, „forţă”, „tărie”, „putere”. Cuvântul nostru „dinamită” e derivat de la dunamis.
Biserica lui Dumnezeu e susţinută de puterea Duhului Sfânt, lucrând în viaţa credincioşilor cu totul
consacraţi. Orice adăugire la biserica lui Dumnezeu este săvârşită de puterea regeneratoare a Duhului Sfânt
(vezi Ioan 3:5; 16:13). Conducătorii bisericii sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu şi împuterniciţi de El
pentru înţeleapta administrare a împărăţiei Sale pe pământ (vezi Fapte 1:8; 2:17, 18; 13:1–4).
1 Corinteni 4:21
21. Ce voiţi? Acesta este apelul lui Pavel la credincioşii dezordonaţi. El dă la iveală repulsia
apostolului de a adopta măsuri severe în tratarea membrilor dezordonaţi ai bisericii din Corint.
Nuiaua. Simbolul severităţii părinteşti. Ea arată că Pavel îşi dădea seama că, în calitatea sa de apostol,
avea autoritatea de a aplica disciplina, bisericii rebele. Fără îndoială „nuiaua” pe care el urma să o

folosească, dacă era necesar, urmau să fie cuvintele lui. Sunt ocazii când e necesar ca servii lui Dumnezeu să
folosească oarecare severitate pentru corectarea membrilor dezordonaţi ai bisericii (vezi Num. 16:8–11, 26,
28–30; Mat. 18:15–17; Fapte 5:3, 4, 8, 9).
Dragoste. Corectarea ar trebui să fie totdeauna aplicată cu iubire, având în vedere binele şi fericirea
finală a vinovatului (cf. Gal 6:12). Deşi poate fi necesar a se acţiona ferm şi poate sever pentru ferirea
bisericii de confuzie şi de ceartă, totuşi totul trebuie să fie îndulcit printr-o adevărată grijă de interesele
spirituale ale persoanelor în cauză. Iubirea care are ca scop al ei, interesele supreme ale celor iubiţi, trebuie
să stea la baza fiecărei faze a vieţii şi datoriei creştine, deoarece Dumnezeu Însuşi este personificarea iubirii
(1Ioan 4:8,16).
Duhul blândeţii. [Duhul umilinţei, KJV.] Adică blând, într-o atitudine de gingăşie. Pavel dă la iveală
aici că dorea să evite necesitatea exercitării disciplinei severe faţă de ei. El nădăjduia că inimile lor
„îngâmfate” urmau să se înmoaie şi că ei aveau să primească bucuros sfatul lui plin de iubire fără de a face
necesar ca el să recurgă la măsuri disciplinare aspre.
Cu un apel din inimă apostolul încheie această parte a epistolei. În secţiunea aceasta, Pavel s-a ocupat
în mod netendenţios cu aspecte ale situaţiei neplăcute ale bisericii, care umbreau vederea spirituală a multor
membri ai bisericii din Corint.
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1 Corinteni 5:1
1. Din toate părţile. [În general, KJV; În sfârşit, Nitz.] Gr. holos, „de fapt” sau „în general”. Relatarea
făcută apostolului era fără îndoială o afirmare a unui fapt public. Era un lucru îndeobşte cunoscut printre
credincioşi şi lucrul acesta făcea atitudinea lor faţă de vinovat cu atât mai vrednică de mustrare.
Se spune. [Se relatează, KJV.] Noul subiect, ocupându-se cu cazul incestului scandalos din biserică,
este introdus brusc. Lucrul acesta, ca şi chestiunea partidelor, nu fusese menţionat în scrisoarea scrisă de
biserică lui Pavel (vezi cap. 7:1). Probabil fusese relatat de membrii casei lui Cloe (vezi cap. 1:11).
Curvie. [Desfrânare, KJV; Nitz.] Gr. porneia, Cuvântul acesta, apare de două ori în acest verset şi este
un termen general, descriind legături sexuale ilicite, fie între persoane căsătorit, fie necăsătorite (vezi Mat.
5:23; Fapte 15:20).
Nu se pomenesc. [Nu se numesc, KJV; Nu este, Nitz.] Dovezi textuale atestă (cf. pag. 10) omiterea
acestui cuvânt. Exprimarea atunci ar fi „o astfel de curvie cum nici între Neamuri nu este”. Ar fi fost destul
de rău dacă relatarea cuprindea orice formă de imoralitate, care să fi existat în Corint, chiar în afară de aceea

pe care chiar şi păgânii o condamnau. Aceasta era într-adevăr o cauză de uimire şi de mirare pentru Pavel şi
pentru orice persoană care cunoştea nivelul înalt de puritate ţinut înaintea credinciosului în Isus (vezi Exo.
20:14; Mat. 5:8, 27–32; 1Cor. 6:9, 10; Gal. 5:19–21; Efes. 5:5; Apoc. 21:8). Faptul că o faptă rea care şi de
păgâni era privită cu scârbă ar fi fost tolerată în biserica creştină agrava foarte mult vinovăţia şi cerea o
acţiune imediată şi drastică.
Unul... trăieşte. [Unul să aibă, KJV; Să aibă cineva, Nitz.] Textul grecesc ar putea să însemne că el
sau s-a căsătorit cu ea sau că el simplu o ţinea pentru scopuri imorale. Tatăl se poate să fi murit mai de mult
sau ca soţia lui să-l fi lăsat sau să fi divorţat de el.
Nevasta tatălui său. Nu mama sa, ci o altă soţie a tatălui său. cele două sunt deosebite în Lev. 18:6-8.
Fapta aceasta rea era pedepsită cu moartea (Lev. 20:11). Penalitatea nu a fost slăbită în perioada Mişna.
Mişna conţine următoarele: „Următorii sunt ucişi cu pietre: cel care săvârşeşte incest cu mama sa, soţia
tatălui său sau nora sa...” (Sanhedrin 7. 4, ed. Soncino a talmudului, pag. 359). Legea romană şi ea interzicea
relaţia aceasta (Gaius, Institute 1. 63).
1 Corinteni 5:2
2. Mâhnit. Prezenţa unei păcătoşenii grosolane în biserică e totdeauna o cauză de întristare pentru
acei membri care au pe inimă cel mai mare interes al fraţilor lor şi care sunt geloşi pentru bunul nume al
bisericii (vezi Ier. 13:17). Domnul arată lămurit că aceia care cu adevărat plâng din pricina relelor care
domină în biserică vor fi cruţaţi în timpul încercării (vezi Eze. 9:4-6; 2Pet. 2:8,9). Cel mai drept nu poate fi
mulţumit de sine şi fericit când un frate din biserică rătăceşte şi cade în păcate grave. Credincioşii corinteni
ar fi trebuit să fie mult preocupaţi de răul din mijlocul lor şi ar fi trebuit să caute să înlăture pe vinovat din
biserică. Astfel de motive disciplinare ar trebui să fie tratate în mod corespunzător. Niciodată n-ar trebui ca
mânia, mândria, răzbunarea, sentimentul de partidă sau orice sentiment firesc al inimii nerenăscute să
îndemne pe membrii bisericii să ia măsuri contra unui frate vinovat. Dimpotrivă, ar trebui ca iubirea plină de
compasiune şi mila duioasă să fie manifestate faţă de el, împreună cu grija ca nu cumva altul să cadă în
aceeaşi greşeală (vezi Rom. 15:1; Gal. 6:1; Iac. 5:19, 20).
Dat afară. O persoană care trăieşte într-o astfel de imoralitate deliberată şi revoltătoare ar trebui să fie
exclusă din biserică. Dumnezeu nu binecuvântează pe poporul Său când ei, cu bună-ştiinţă, permit ca o
călcare pe faţă a Legii Lui să continue în mijlocul lor (vezi Ios. 7:1, 5, 11, 12; Fapte 5:1–11; 3T 265, 266,
269–272).
1 Corinteni 5:3
3. De faţă cu duhul. [Prezent în spirit, KJV.] Pavel era în Efes când a scris epistola (vezi pag. 103),
dar cunoaşterea situaţiei aşa cum îi fusese descoperită de cei ai Cloei (cap. 1:11) şi prin revelaţii divine (vezi
AA 302), l-au făcut în stare să judece cazul, ca şi cum ar fi fost de faţă.
Am şi judecat. Sau „am dat sentinţa”. Pavel cugetase cu grijă asupra cazului, ale cărui fapte erau
binecunoscute (vers. 1) şi îşi formulase decizia. Drumul care trebuia urmat era clar şi apostolul a dat
instrucţiuni pline de autoritate bisericii cu privire la tratarea vinovatului. Se cerea acţiune imediată şi
drastică în acest bine stabilit caz de sfidare pe faţă a legii lui Dumnezeu.
1 Corinteni 5:4
4. În numele. Sentinţa împotriva persoanei incestuoase trebuia să fie alcătuită pe temeiul autorităţii
lui Isus Hristos, căpetenia bisericii (Efes. 5:24). Puterea Lui trebuia să fie invocată pentru a face sentinţa
efectivă, atât în aplicarea spirituală, cât şi în relaţia ei cu separarea fizică a celui vinovat de biserică.
Expresia „în numele Domnului”, referindu-se la Hristos, e găsită în Mat. 12:21; Luc. 24:47, cu ideea că Isus
e sursa puterii şi autorităţii (vezi Fapte 3:16). Pavel, ca apostol rânduit de Dumnezeu pentru Neamuri (Fapte
9:15; 13:2, 4; 22:21; Gal. 2:7, 8), exercita autoritatea încredinţată lui de Hristos pentru a spune bisericii din
Corint ce trebuia făcut cu privire la acest caz aparte.
Adunaţi laolaltă. E planul Răscumpărătorului de a lucra prin biserica Sa. Conducătorii bisericii,
împreună cu adunarea, sunt împuterniciţi să ia măsuri disciplinare în numele lui Hristos, când lucrul acesta
devine necesar, şi când au fost urmate procedurile cuvenite, o astfel de acţiune este ratificată în cer (vezi
Mat. 16:19; cf. Mat. 18:15–20; Ioan 20:23; 3T 428). E de notat că Pavel nu lua rolul de dictator. El le

spunea care era opinia lui şi le dădea îndrumarea să se adune cu scopul de a decide asupra acestei probleme
aparte. El nu ar fi îndrăznit să administreze măsuri disciplinare fără acordul bisericii. Incidentul acesta arată
că nici un conducător nu poate pretinde autoritatea de a decide natura acţiunii disciplinare şi de a o executa
fără să consulte biserica. Dumnezeu Însuşi respectă autoritatea pe care El a dat-o bisericii Sale şi lucrează
prin mijloacele rânduite de El pentru conducerea lucrării Sale pe pământ. O ilustraţie a acestui plan este
chiar convertirea lui Pavel. Dumnezeu a îndrumat pe unul dintre fraţii grupei de credincioşi din Damasc să
viziteze pe fariseul umilit şi să-i transmită instrucţiunile lui Dumnezeu (vezi Fapte 9:10–18; 3T 430, 431).
Duhul meu. Vezi vers. 3.
Puterea Domnului. Isus făgăduise că puterea Lui urma să fie de faţă cu biserica Lui, când ei erau
„adunaţi în Numele” Lui (vezi Mat. 18:18-20).
1 Corinteni 5:5
5. Dat pe mâna. [Predat, KJV; Să daţi, Nitz.] Pavel acum exprimă părerea lui cumpănită cu grijă cu
privire la sentinţa care să fie dată cu privire la un astfel de membru nelegiuit. Aceasta e în general înţeleasă
ca fiind o sentinţă de excludere a omului din biserică.
Satanei. Sunt numai două împărăţii spirituale în lumea aceasta, împărăţia lui Dumnezeu şi împărăţia
lui Satana. Dacă o persoană părăseşte împărăţia lui Dumnezeu, el trebuie să intre în mod necesar în
împărăţia lui Satana (vezi Ioan 12:31; 16:11; 2Cor. 4:4). Acest păcătos sfidător şi desfrânat, prin propria sa
purtare păcătoasă, se retrăsese din împărăţia lui Dumnezeu şi lucrul acesta urma să fie recunoscut din
expulzarea oficială din biserică. Comparaţi 1Tim. 1:20.
Nimicirea cărnii. Scripturile numesc practice imorale „fapte ale cărnii” (Gal. 5:19; cf. Col. 3:5).
Creştinii sunt îndemnaţi să nu trăiască „potrivit firii pământeşti” (Rom. 8:13). „Nimicirea cărnii” ar putea fi
deci înţeleasă ca o mortificare a dorinţelor carnale. Ideea suferinţei trupeşti, pe care adesea o aduce Satana,
s-ar putea să fie şi ea cuprinsă. Pavel numea propria sa suferinţă „un sol al Satanei” (2Cor. 12:7). Satana este
autorul bolii şi al suferinţei (vezi Ioan 9:2). Persoana nelegiuită urma să fie lăsată să sufere consecinţele relei
sale umblări.
Duhul. Oamenilor li se dau corpuri noi la înviere (vezi cap. 15:50). Trupurile noastre prezente se
reîntorc în ţărână, la moarte (vezi Gen. 3:19).
Să fie mântuit. Scopul acţiunii descrise aici era remediul. Lucrul acesta era adevărat şi în cazul lui
Imeneu şi Alexandru, pe care Pavel îi dăduse „pe mâna Satanei, ca să se înveţe să nu hulească” (1Tim.
1:20). Disciplina bisericească e intenţionată să trezească pe vinovaţi la o înţelegere a situaţiei lor
primejdioase şi să le descopere nevoia lor de pocăinţa. Fiind în felul acesta corectat şi smerit prin pedepsirea
sa, păcătosul poate fi readus la o viaţă de virtute şi credinţă. Scopul pedepsei bisericeşti nu trebuie să fie
niciodată răzbunarea, ci refacerea din ruină. Membrul exclus ar trebui să fie un obiect al unei adânci
preocupări a bisericii şi ar trebui să se facă eforturi încordate pentru refacerea lui spirituală (vezi Mat. 18:17;
Rom. 15:1; Gal. 6:1, 2; Evr. 12:13).
1 Corinteni 5:6
6. Lăudaţi. Gr. kauchema, „obiectul pentru care se laudă”, nu actul lăudării. Corintenii nu aveau
temei pentru laudă plină de încredere în starea lor spirituală. Ei căutau să dea impresia că totul era bine în
biserică. Aceasta era o dovadă de orbire spirituală. Ei se obişnuiseră atât de mult cu practicile cele rele din
jurul lor, încât nu simţeau natura teribilă a imoralităţii care exista în mijlocul lor.
Nu... bine. Lăudarea cu isprăvile personale e totdeauna rea pentru că e o formă de mândrie şi de
înălţare a eului. „E nelegiuită mândria aceea care îşi găseşte plăcerea în zădărnicia faptelor personale, care
se făleşte cu excelentele calităţi personale.” (4T 223) Dacă se păstrează înaintea ochilor o viziune a
Golgotei, orice lăudăroşenie omenească va fi înlăturată (vezi Ier. 9:23, 24; 1Cor. 1:29–31; Gal. 6:14).
Puţin aluat. Aceeaşi zicală se găseşte în Gal. 5:9. Pavel exprimă surprinderea că membrii bisericii din
Corint, prin lauda lor cu starea lor satisfăcătoare, arătau că uitaseră adevărul vital al acestei binecunoscute
zicale. După cum o mică măsură de aluat sau drojdie, pusă într-o mare cantitate de cocă, afectează întreaga

cantitate, tot aşa, prezenţa unui nelegiuit sfidător în biserică are o influenţă corupătoare asupra întregii
biserici. Vezi Mat. 13:33.
Păstrarea în biserică a unui membru cu vinovăţii grosolane, din dorinţa de a-l ajuta să se schimbe,
trece cu vederea primejdia influenţei lui asupra întregului grup de credincioşi. Adesea este mai de ajutor
pentru persoana în cauză separarea de biserică, aşa ca să fie făcută să-şi dea seama că acţiunile ei sunt în
discordanţă cu înaltele idealuri de vieţuire şi că nu pot fi tolerate (vezi 7T 263; 3T 450–455).
1 Corinteni 5:7
7. Măturaţi. [Daţi afară, KJV; Curăţiţi, Nitz.] Gr. ekkathairo „a curăţa deplin”. Pavel cere o
îndepărtare deplină a ceea ce este dăunător pentru biserică. Nu e numai o chestiune de excludere a persoanei
desfrânate, este un îndemn la trezirea tuturor faţă de seriozitatea faptului de a fi mulţumiţi şi îndestulaţi de
sine, în timp ce rele de felul acesta există în biserică.
Aluatul cel vechi. „Aluatul” e folosit aici ca să reprezinte păcatul (cf. Mat. 16:6; DA 407, 408; PP
278). Iudeii fuseseră îndrumaţi să-şi cerceteze cu grijă casele înainte de a mânca din cina Paştelui, să se
asigure că nu era nici măcar o fărâmă de pâine dospită în casele lor (vezi Exo. 12:19; 13:7). La fel, biserica
creştină din Corint era îndrumată să se asigure că păcatul era îndepărtat, mai ales orice formă de imoralitate.
Plămădeală nouă. [O nouă frământătură, Nitz.] Înlăturând pe cei cu purtare necorespunzătoare şi
abătându-se de la orice păcat, biserica ar deveni curată şi liberă de influenţa dăunătoare a răului cultivat. Ea
ar fi ca o măsură proaspătă de făină sau plămădeală, înainte de adăugarea vreunui ferment. Ei ar avea parte
de puterea Duhului Sfânt care naşte din nou.
Cum şi sunteţi, fără aluat. Adică, ideal vorbind. Credincioşii corinteni fuseseră curăţiţi de păcat. Ei
trebuiau să reţină lucrul acesta şi să se străduiască fără încetare să-şi păstreze curăţenia. Toţi cei care acceptă
măsura luată pentru mântuirea lor, prin Isus Hristos, sunt obligaţi prin mărturisirea lor de credinţă în El să
fie curaţi „după cum El este curat” (1Ioan 3:2,3; cf. cap. 2:1). Exemplul desăvârşit al vieţuirii creştine fusese
pus înaintea ochilor lor în Isus, iar vieţile lor ar fi trebuit să fie ilustrări continue de vieţi de biruinţă în
puterea lui Hristos (vezi 1Cor. 1:4-8).
Hristos, Paştele noastre. „Junghierea mielului pascal era o preînchipuire a morţii lui Hristos.” (GC
399; cf. PP 274, 277) Sărbătoarea Paştelor era şi un reamintitor al eliberării din Egipt. În noaptea eliberării,
îngerul nimicitor a trecut pe lângă casele unde sângele era văzut pe stâlpii uşii (vezi Exo. 11:7; 12:29; PP
279). Încă o dată, la sfârşitul timpului istoriei acestei lumi, îngerul nimicitor urmează să pornească în
misiune lui îngrozitoare şi numai aceia care au îndepărtat aluatul păcatului şi au luat poziţie sub sângele
Mielului Pascal antitipic, Isus Hristos, vor fi cruţaţi (vezi Eze. 9:1–6; vezi Apoc. 7:1–3; 14:1–5; TM 445; 3T
266, 267; 5T 210, 212, 216, 505). Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie o biserică curată. Trebuie să fie cu
totul liberă de orice stricăciune şi nedesăvârşire, de felul celor preînchipuite aici prin „aluat” (vezi Mat.
5:48; Efes. 1:4; 5:27). Ea trebuie să fie acoperită cu sângele lui Isus, care aici e reprezentat de Mielul Pascal
antitipic.
1 Corinteni 5:8
8. Să prăznuim. [Să ţinem, KJV.] Textul spune „să stăruim în a ţine”. Creştinul ar trebui să se ţină
continuu liber de întinăciunea păcatului. Adică „aluatul vechi” să fie continuu îndepărtat din suflet. Epistola
fusese scrisă în primăvara anului, probabil în apropiere de sezonul Paştelor (vezi pag. 103).
Nu cu un aluat vechi. O invitaţie de a părăsi felul vechi de vieţuire, cu sentimentele şi pasiunile
stricate care sunt inspirate de dorinţele inimii nereînnoite.
Răutate. Gr. kakia, „rea-voinţă”, „nelegiuire” sau „rău” în general. Probabil folosirea cuvântului aici
se referă în primul rând la resentimentul care pricinuise fracţiunile sau partidele din biserica din Corint (cap.
1:11-13). Dezbinarea în grupe separate în cuprinsul bisericii, fiecare în ceartă cu celelalte şi luptându-se
pentru supremaţie, sporeşte o astfel de invidie şi un astfel de resentiment.
Viclenie. [Nelegiuire, KJV.] Aici probabil o referire specială la imoralitatea pentru care apostolul
mustrase pe corinteni (vezi 1Cor. 5:1; cf. 2Cor. 12:21). Creştinii care s-au predat lui Isus şi care s-au născut

din nou nu vor reţine vechile dorinţe şi practici rele. Toate acestea sunt îndepărtate când „ei se îmbracă” cu
Hristos (vezi Gal. 3:27; 5:24–26). Studiind Scripturile şi aducând viaţa în armonie cu voia lui Dumnezeu,
„prăznuim praznicul” (vezi Ier. 15:16; Eze. 3:1, 3; Mat. 4:4; Ioan 6:63; Evr. 4:12).
Curăţiei şi adevărului. [Sincerităţii şi adevărului, KJV.] În viaţa lui, creştinul adevărat este atât de
sincer, curat şi adevărat în toate privinţele, încât corectitudinea lui este evidentă pentru cei din jur. Nu există
păcat sau necredinţă ascunsă, care, asemenea unui ferment, să afecteze întreaga inimă, deşi nu e văzută din
afară. După cum pâinea de Paşte era liberă chiar şi de cel mai mici particule de aluat, tot aşa caracterul
adevăratului copil al lui Dumnezeu e cu totul liber de orice compromis cu răul. „Adevărata evlavie începe
atunci când s-a sfârşit orice compromis cu păcatul.” (MB 91)
1 Corinteni 5:9
9. În epistole. [Într-o epistolă, KJV.] Literal „în epistola” care poate fi redat şi „în epistola mea”,
adică în scrisoarea mea. Aceasta nu se poate înţelege ca fiind scrisoarea pe care o scrie el acum, deoarece
aceasta nu conţine porunca la care se face referire aici. În plus, dacă Pavel s-ar fi referit la scrisoarea pe care
o scria, expresia „în epistola mea” nu ar fi fost necesară. Scrisoarea aceasta nu există acum. Că era obiceiul
apostolului să scrie scrisori bisericilor, este evident din 2Cor. 10:9,10. Scrisorile păstrate în NT pentru
folosul nostru, alcătuiesc numai o parte din textul instrucţiunilor date prin Pavel multor grupuri de
credincioşi, pe care el le organizase ca biserici.
Legătură cu. [Tovărăşie cu, KJV.] Gr. sunanamignumi „a amesteca laolaltă”, „a avea legătură sau
tovărăşie strânsă cu”. Comparaţi folosirea cuvântului în 2Tes. 3:14. Dumnezeu nu doreşte ca poporul Său să
fie expus la influenţa corupătoare a păcătoşilor rebeli şi avertizează să nu intre în intimitate cu ei. Nu e o
prohibiţie împotriva vorbirii cu ei sau a încercării de a-i recâştiga, ci împotriva menţinerii unor legături
strânse, prieteneşti cu ei.
Curvarii. [Desfrânaţii, KJV.] Termenul se referă la acele persoane depravate care se dedau la legături
sexuale ilicite, pentru câştig sau pentru satisfacerea dorinţelor lor desfrânate. Astfel de practici sunt
respingătoare pentru Domnul (vezi 1Cor. 6:9, 10; Gal. 5:19–21; Efes. 5:5; 1Tim. 1:9, 10; Apoc. 21:8;
22:15).
1 Corinteni 5:10
10. Lumii acesteia. Adică păcătoşii necredincioşi care sunt în afara bisericii şi care nu mărturisesc
acceptarea căii lui Hristos. Pavel nu învaţă în versetul acesta că urmaşii lui Hristos nu trebuie să aibă deloc
de-a face cu necreştinii sau necredincioşii. Aceasta ar fi cu totul imposibil. Desfrâul era atât de răspândit
printre corinteni, încât ar fi fost cu neputinţă de îndeplinit treburile vieţii, ca de pildă cumpărarea şi
vânzarea, fără a veni în contact cu el. În rugăciunea Sa pentru ucenicii Săi, Isus a arătat că poporul Său va
rămâne în contact cu lumea necredincioasă din jur, dar nu trebuie să se împărtăşească de duhul ei (Ioan
17:14-16).
Lacomi. Gr. pleonectai, de la pleon, „mai mult”, şi echo, „a avea”. Aceasta descrie pe aceia care
doresc mereu tot mai mult.
Hrăpăreţi. [Stoarcere de bani, KJV.] Aceasta se referă la acea clasă de persoane care, în lăcomia lor
după bogăţia materială, oprimă pe săraci şi pe nenorociţi. Ei sunt lipsiţi de milă şi de compătimire. Ei sunt
atât de înrobiţi de propria lor poftă egoistă după bani, încât vor folosi orice metodă pentru a-şi ajunge
scopul. Ei nu au nici un respect pentru cerinţele decenţei şi ale bunătăţii (vezi Psa. 109:11).
Cei ce se închină la idoli. [Idolatri, KJV.] Majoritatea locuitorilor Corintului erau închinători la idoli.
Un idolatru poate fi definit ca unul care-şi consacră mintea la orice ia locul lui Dumnezeu. Creştinii trebuie
să evite asocierea intimă cu aceia care nu dau lui Dumnezeu locul cel mai de frunte în gândurile, cuvintele şi
faptele lor. Mintea trebuie păstrată sub control rigid totdeauna, pentru ca nu cumva gânduri, idei şi principii
lumeşti să fie îngăduite să conducă în locul principiilor curate şi sfinte ale Evangheliei lui Isus Hristos (vezi
2Cor. 10:5).
Din lume. Câtă vreme creştinii sunt în lumea aceasta, ei vor fi în contact cu păcătoşii nepocăiţi, care
nu înţeleg natura degradantă a relelor practici menţionate în versetul acesta. Ei nu trebui să fie pustnici şi să

se izoleze de societate. Ei au de îndeplinit o anumită datorie pentru lumea necredincioasă. Lor li s-a poruncit
să dea mărturie lumii cu privire la puterea mântuitoare a Evangheliei lui Isus Hristos. Pentru a face lucrul
acesta, ei trebuie în mod necesar să păstreze legătura cu lumea. Legătura lor cu necredincioşii nu trebuie să
fie de aceeaşi natură cu aceea cu credincioşii (vezi 2Cor. 6:14-16). Isus a activat în mijlocul oamenilor
lumii; El i-a vizitat în căminurile lor şi a primit ospitalitatea lor (vezi Mat. 4:23–25; 9:10–13; Luc. 19:5–7).
Scopul asocierii Lui cu ei era să le slujească în nevoile lor. El le-a împărtăşit o cunoaştere de Tatăl şi le-a
oferit mântuirea de păcat (vezi DA 150-152). De aşa natură trebuie să fie obiectivul stăruitor al asocierii
creştinului cu necredincioşii. Dumnezeu nu doreşte ca poporul Său să adopte o atitudine de ţinere în rezervă
faţă de lume. El aşteaptă ca ei să ia parte la diferitele treburi legale ale lumii şi în acelaşi timp să dea
mărturie împotriva păcatelor lumii.
1 Corinteni 5:11
11. Am scris. Sau „scriu”. Textul grec poate fi înţeles în ambele feluri. „Am scris” s-ar referi la
scrisoarea anterioară a lui Pavel (vezi vers. 9); „Scriu”, la scrisoarea prezentă. Diferite alte practici
nelegiuite sunt puse împreună cu curvia, în lista păcatelor care exclud o persoană de la libera şi intima
părtăşie cu sfinţii. Credincioşii ar trebui să se ţină cu totul separaţi de orice persoană care, mărturisindu-se a
fi creştin, este vinovată de astfel de lucruri. Aceia care se agaţă de purtări imorale, în ciuda cunoştinţei din
partea lor a faptului că Dumnezeu osândeşte orice necurăţie, sunt fără de scuză. Nu există motiv temeinic ca
credincioşii să întreţină legături familiare cu ei.
Lacom de bani sau închinător la idoli. Vezi vers. 10.
Defăimător. [Zeflemitori, KJV.] Unul care îngrămădeşte invective sau ocări asupra altora. Creştinul
care obişnuieşte să folosească o vorbire jignitoare trebuie să fie exclus din comunitatea bisericii. Tendinţa
firească de a răspunde cu insulte la insulte e direct opusă spiritului lui Hristos care, „când era batjocorit, nu
răspundea cu batjocuri” (1Pet. 2:23). Comparaţi 1Cor. 6:10; Efes. 4:31; 1Tim. 6:4; Iac. 1:26; 3:5, 6, 10, 14;
4:11; 1Pet. 3:8–10.
Beţiv. Beţia este una dinte roadele firii pământeşti (Gal. 5:19,21). Vezi Prov. 20:1.
Hrăpăreţ. Vezi vers. 10.
Să nu mâncaţi. Un exemplu specific al restricţiei mai generale din prima parte a versetului. Restricţia
include mesele oficiale (cf. Gal. 2:12), ca şi Sfânta Cină (DA 656). Credincioşii nu ar trebui să facă nimic
care să dea celor care observă, motiv să creadă că oamenii fireşti sfidători ai Legii lui Dumnezeu sunt
recunoscuţi ca fraţi creştini cu o bună reputaţie (vezi şi 2Ioan 10,11). Idealul adevărului şi curăţiei trebuie să
fie păstrate la un nivel înalt. Lucrul acesta era deosebit de important în Corint, pe vremea lui Pavel.
Vrăjmaşii creştinismului acuzau pe credincioşi de diferite forme de rele şi vicii. Dacă ajungea să fie
cunoscută toleranţa creştinilor faţă de relele din mijlocul lor sau aveau un contact strâns cu persoane
ticăloase şi imorale, acele acuzaţii şi zvonuri ar fi căpătat spijin şi ar fi fost considerate vrednice de crezare.
De aceea era necesară o retragere completă faţă de apostaziaţi nelegiuiţi impenitenţi şi să se facă public de
cunoscut că biserica nu avea nici o legătură cu ei. Numai în felul acesta putea biserica să fie păstrată curată
şi liberă de influenţa molipsitoare a păcătoşilor apostaziaţi care refuzau să se pocăiască şi să renunţe la
nelegiuirile lor.
1 Corinteni 5:12
12. Cei din afară. Pavel afirma că ştia că nu are nici un drept şi nici o autoritate care să-l
îndreptăţească să exercite jurisdicţie asupra cuiva din afara bisericii. Sfatul şi instrucţiunile lui era pentru
membrii bisericii. Slujba lui ca apostol creştin nu-i dădea dreptul să supună la disciplină sau să pedepsească
pe cei care nu erau creştini. El se adresa numai celor „dinăuntru”.
Cei dinăuntru. Biserica are dreptul să exercite disciplina asupra membrilor ei, dar nu are putere să
controleze pe membri. Pavel arăta lămurit că era datoria bisericii din Corint să folosească autoritatea ei
pentru a se ocupa efectiv de membrul făţiş şi sfidător vinovat.
1 Corinteni 5:13
13. Îi judecă Dumnezeu. Gândurile, cuvintele şi faptele oamenilor sunt cercetate de Dumnezeu. Dacă

un om recunoaşte domnia divină sau nu, Dumnezeu este cel care evaluează toate amănuntele vieţii lui şi
aprobă sau condamnă, potrivit dreptăţii atotînţelepte (vezi Gen. 18:25; Psa. 50:6; 75:7; 94:1–10; Fapte
10:42). Această cunoaştere a dreptăţii certe a lui Dumnezeu ajută pe credincios să fie calm în vreme de
asuprire (vezi Mat. 5:10–12; Luc. 6:22, 23).
Dar. [De aceea, KJV.] Dovezile textuale favorizează (cf. pag. 10) omisiunea acestui cuvânt. Cuvintele
„daţi afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela” sunt un citat din Deu. 17:7, în acord cu LXX mai degrabă
decât cu textul ebraic.
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1 Corinteni 6:1
1. Are vreo neînţelegere. [Având ceva, KJV; Pică având, Nitz.] Câtă vreme suntem în lumea aceasta
păcătoasă, vor fi deosebiri de păreri între oameni, chiar şi în biserica lui Dumnezeu. Lucrul acesta nu poate
fi evitat dar trebuie să se exercite grijă la alegerea metodei celei bune pentru rezolvarea lor şi în
manifestarea spiritului cuvenit când se caută o astfel de rezolvare. Existenţa unor serioase deosebiri de
păreri în biserică arată lipsa acelui duh de unire şi iubire pentru care S-a rugat Hristos, cu puţin timp înainte
de răstignirea Sa (vezi Ioan 17:11-26).
Cu altul. [Contra altuia, KJV; Nitz.] Evident răspunderea pentru aducerea chestiunii înaintea
necredincioşilor revine pârâşului. El are privilegiul de a alege tribunalul înaintea căruia urmează să fie
cercetat cazul său. „Altul” aici se referă la un alt credincios. N-ar fi practic de a aduce pe necredincioşi
înaintea bisericii pentru judecată. Tratarea aceasta se ocupă de dificultăţi între membrii bisericii.
Îndrăzneşte el. [Îndrăzneşte vreunul dintre voi, KJV; Îndrăzneşte cineva, Nitz.] Pavel se ocupă acum
cu o altă greşeală serioasă din biserică, aceea ca membrii bisericii să se ducă la judecată înaintea
judecătorilor păgâni, în loc de a rezolva neînţelegerile lor între ei. O astfel de purtare era contrarie
învăţăturilor lui Hristos (vezi Mat. 18:15-17) şi deci în discordanţă cu natura creştinismului. Sentimentul dat
pe faţă în expresia „Îndrăzneşte vreunul dintre voi” e un sentiment de surpriză că vreun membru al bisericii
ar avea curajul de a duce pe un frate credincios la un tribunal păgân pentru a rezolva o neînţelegere. Nu vă
temeţi voi, sugera apostolul, să expuneţi slăbiciunea membrilor bisericii acelora care nu iubesc pe Domnul?
Nelegiuiţi. [Nedrepţi, KJV; Nitz.] Gr. adikoi, „nedrepţi”. Termenul este aici contrastat cu „sfinţi” şi se
referă la necreştini. Nu lasă în mod necesar a se înţelege că tribunalele păgâne erau totdeauna nedrepte sau
că cineva nu putea nădăjdui a obţine dreptate cândva de la ele.
Sfinţi. Iudeii nu îngăduiau ca certurile lor să meargă înaintea tribunalelor Neamurilor. Era o lege între
ei ca neînţelegerile dintre iudei să fie referite spre cercetare unor bărbaţi aprobaţi aparţinând credinţei şi
naţiunii lor (vezi Talmud Giţţin 88b, ed. Soncino, pag. 429, 430). Gallio, delegatul roman de la Corint, pare

să fi ştiut lucrul acesta când a refuzat să asculte acuzaţiile ridicate de iudei împotriva lui Pavel (vezi Fapte
18:15). Creştinii care duceau neînţelegerile lor la tribunalele păgâne, admiteau prin aceasta că loialitatea lor
comună faţă de biserică era inferioară aceleia a iudeilor.
Domnul Însuşi a dat instrucţiuni cu privire la procedura de urmat pentru aplanarea neînţelegerilor
dintre membrii bisericii (vezi Mat. 18:15-18). Deoarece mergerea la judecată împotriva unui frate aduce
dezonoare bisericii şi depreciază puterea lui Dumnezeu de a călăuzi şi conduce poporul Său în toate
treburile vieţii (vezi AA 306).
1 Corinteni 6:2
2. Nu ştiţi? În alte cuvinte, n-aţi primit voi informaţia pe care sunt gata să o dau sau simţurile voastre
au ajuns să fie într-atât de amorţite din cauza abaterii voastre de la principiile cele drepte, încât nu percepeţi
adevărul în privinţa aceasta? Sunt unii extrem de sensibili cu privire la ceea ce le place să numească
„drepturile” lor. Astfel de persoane se jignesc lesne, când nu e intenţionată nici o jignire. Adevărata cauză a
acestei griji geloase pentru drepturile lor e iubirea de sine. Când păcătosul cu adevărat pocăit predă eul lui
Hristos, nu mai caută să-şi apere eul, ci continuu e preocupat de împlinirea voii lui Dumnezeu. Mândria e la
rădăcina celor mai multe certuri care se ivesc în biserică, dar nu e loc pentru mândrie în inima aceluia care
înţelege marea sa datorie faţă de Isus. Copilul lui Dumnezeu cu adevărat convertit va veghea să vadă ce
poate face pentru a ajuta pe fratele său, pe calea vieţii, şi nu să prăpădească timpul, cultivând insulte şi
ofense imaginare (vezi Isa. 57:15; Rom. 12:10; 15:1–3; Gal. 5:14; Filp. 3:7, 8; vezi Mat. 7:12; 18:1–35).
Judeca lumea. Aceasta este o referire la o perioadă urmând cea de-a doua venire a lui Hristos. Sfinţii
urcă la cer cu Hristos, la a doua Lui venire (Ioan 14:1–3; 1 Tes. 4:16, 17); acolo sunt aşezaţi pe tronuri
pentru a împărţi cu Isus autoritatea şi puterea Lui de a executa judecata (Apoc. 20:4; cf cele de la Dan.
7:22). Sfinţii vor judeca pe îngerii căzuţi (1Cor. 6.3) şi fiinţele omeneşti nepocăite care n-au făcut pace cu
Dumnezeu, prin Isus Hristos. Lucrarea aceasta va fi făcută în cursul mileniului, adică, cei o mie de ani care
trec înainte ca Hristos, împreună cu sfinţii să revină pe pământ (Apoc. 20:4,6). Judecarea nelegiuiţilor va lua
forma unei cercetări a rapoartelor vieţii lor şi fixarea pedepsei ce urmează să le fie aplicată. Nimicirea lor a
fost deja stabilită de voluntara lor respingere a ofertei lui Dumnezeu, de mântuire prin Hristos, prin care
respingere au ales în mod deliberat moartea veşnică. Examinarea rapoartelor vieţii celor nelegiuiţi vor face
în stare pe cei drepţi să vadă dreptatea lui Dumnezeu şi oportunitatea procedeelor Sale cu aceia care rămân
rebeli până la sfârşit (Apoc. 15:3; vezi GC 661; cf. 544).
Sunteţi voi nevrednici? Având în vedere partea pe care sfinţii o vor avea la judecarea nelegiuiţilor,
n-ar trebui ca ei să fie în stare să aplaneze neînţelegerile care se ivesc în biserică fără a expune certurile lor
înaintea necredincioşilor? Necazurile dintre membrii biserici cu siguranţă ar trebui să fie mici în comparaţie
cu acelea ale celor nelegiuiţi. Cu siguranţă credincioşii, călăuziţi de Duhul Sfânt, ar trebui să fie competenţi
pentru a se ocupa de acestea. Dacă un membru al bisericii refuză să răspundă la sfatul fraţilor când se
procedează cu el în felul descris în Mat. 18:15-17, el se plasează în mod automat în afara cercului
credincioşilor şi urmează a fi tratat ca un necredincios (vers. 17). Când un membru al bisericii îngăduie ca
credinţa să îi scadă până într-acolo că pierde legătura cu Hristos şi permite inimii sale nerenăscute să refuze
cu încăpăţânare de a fi împăcat cu fratele său, nu e vrednic de a fi chemat creştin. El trebuie să fie privit ca
având nevoie de pocăinţă. Cu o astfel de persoană trebuie să se lucreze în spiritul lui Hristos şi să se depună
orice efort pentru a-l readuce în staul (vezi Gal. 6:1; Evr. 12:12-15; Iac. 5:19,20).
Lucruri. Gr. kriteria, „tribunale” sau poate „cazuri” (cf. cele de al vers. 4).
1 Corinteni 6:3
3. Vom judeca pe îngeri. Îngerii la care se face referire în versetul acesta trebuie să fie aceia care s-au
răzvrătit şi ulterior au fost aruncaţi din cer împreună cu conducătorul lor (Apoc. 12:7-9; 2Pet. 2:4; Iuda 6).
Nu există motiv pentru care îngerii care n-au căzut să fie judecaţi. Judecata va avea loc în decursul
mileniului (vezi 1Cor. 6:2).
Cu cât mai mult. Oameni care au fost creaţi mai pe jos de îngeri, dar care au fost ridicaţi prin
răscumpărarea lor, la o stare superioară celei a îngerilor care au căzut, sunt în stare să ia decizii în treburile
acestei vieţi.

Ţin de viaţa aceasta. În comparaţie cu răspunderea la o lucrare de judecată care afectează soarta
veşnică a îngerilor şi a oamenilor nelegiuiţi, chestiunea rezolvării unor probleme în legătură cu treburile
lumii e relativ simplă. Acest puternic argument e suficient pentru a proba că sfinţii ar trebui să fie în stare să
ia hotărâri drepte cu privire la neînţelegerile care se ivesc între membrii bisericii cu privire la lucruri
trecătoare.
1 Corinteni 6:4
4. Neînţelegeri. [Judecăţi, KJV; Nitz.] Sau „tribunale”. În acord cu aceasta, prima parte a acestui
verset ar putea spune: „Dacă găsiţi necesar să ţineţi tribunale pentru rezolvarea chestiunilor lumeşti în
legătură cu viaţa voastră particulară”.
Puneţi. Gr. kathizo, „a face să şadă”, „a numi”. Propoziţia poate fi sau interogativă, „Puneţi voi?”, sau
imperativă, ca în KJV. În lumina contextului, îndeosebi vers. 5, traducerea „Puneţi voi?” pare probabilă.
Pare să fie o urmă de sarcasm în întrebarea lui Pavel, care poate fi parafrazată astfel: „Veţi alege voi ca
judecători, magistraţi păgâni, necredincioşi, care nu au respect pentru adevăratul Dumnezeu şi care sunt
trataţi cu dispreţ de biserică?” Nu e probabil ca biserica să fie instruită să aleagă pe cei mai puţin capabili
membri să servească drept judecători ai dificultăţilor de fiecare zi care se ivesc între fraţi. În vers. 5,
apostolul lasă a se înţelege că biserica ar trebui să caute un om „înţelept” pentru a trata astfel de situaţii.
Pentru a aprecia sfatul aflat în vers. 4, e necesar a cunoaşte ceva despre tribunalele din timpul lui Pavel. Nu
e de aşteptat ca oamenii din afară de limitele creştinismului să acorde compatibil o dreptate cinstită.
Tribunalele păgânilor erau adesea extrem de corupte. Mulţi dintre judecători erau caractere desfrânate, care
duceau o viaţă stricată şi care erau uşor mituiţi. Biserica din Corint era mustrată pentru că membri ai ei
duceau cazurile lor la astfel de oameni.
1 Corinteni 6:5
5. Spre ruşinea voastră. Pavel s-a ocupat cu situaţia privitoare la judecăţi între fraţi cât de clar şi de
hotărât cu putinţă, pentru a determina pe membrii bisericii să ajungă la un sentiment de ruşine. El dorea ca ei
să-şi dea seama că nu dădeau un exemplu de viaţă creştină de biruinţă înaintea păgânilor. Membrii bisericii
ar trebui să ţină în supunere sentimentele şi dorinţele personale şi să dea prioritate lucrurilor care privesc
binele bisericii. Neînţelegerile dintre fraţi nu trebuie să fie lăsate să umbrească binele bisericii.
Om înţelept. Corintenii se lăudau cu înţelepciunea şi inteligenţa lor şi se considerau superiori altor
oameni din jurul lor. Dacă lucrurile stăteau aşa, atunci cu siguranţă ei ar fi trebuit să fie în stare să găsească
pe cineva în biserică în stare să poată formula decizii înţelepte şi drepte cu privire la neînţelegerile dintre
fraţi. Dacă cetatea lor era pe atât de subtilă şi luminată, aşa cum pretindeau ei că este, ar fi fost cu adevărat
curios ca ei să nu poată numi pe cineva dintre membrii bisericii să rezolve problemele lor, cineva în care
fraţii să poată avea încredere, cineva ale cărui judecăţi să poată fi acceptate de părţile în neînţelegere. Nu e
greu să vedem mustrarea oarecum sarcastică pe care Pavel o dă aici.
1 Corinteni 6:6
6. Un frate se duce la judecată. Vezi vers. 1. Era destul de rău ca fraţii să se certe până acolo încât să
nu poată fi împăcaţi unul cu altul şi să fie nevoie să ducă neînţelegerile lor înaintea unui tribunal, dar era
încă şi mai rău să meargă la un tribunal alcătuit din „necredincioşi”. Aceasta era o demonstrare izbitoare a
pierderii din vedere din partea credincioşilor a viziunii înaltei şi sfintei lor chemări ca fii şi fiice ale lui
Dumnezeu, Creatorul universului (vezi Evr. 3:1; 1Ioan 3:1,2). Ei îngăduiau ca vechea lor inimă păcătoasă şi
nerenăscută să se afirme şi să ceară compensaţii pentru injurii aduse eului, în loc să înalţe pe Hristos, uitând
neînţelegerile lor şi acoperind totul cu iubire tăcută (vezi Prov. 10:12; 17:9; 1 Cor. 13:4; 1 Peter 4:8).
Necredincioşilor. Gr. apistoi, literal „unii fără credinţă”. În vers. 1 sunt numiţi „nelegiuiţi”
[„nedrepţi”]. Aceia care nu au credinţă în singurul Dumnezeu adevărat şi care, datorită lipsei lor de
cunoaştere de Dumnezeu şi de principiile împărăţiei Lui, nu înţeleg şi nu practică dreptatea, nu sunt
persoane corespunzătoare pentru a rezolva neînţelegerile dintre fraţii creştini. De aceea este de neiertat ca
credincioşii să expună motivele lor de nemulţumire înaintea „necredincioşilor”. Principiul acesta e tot atât
de aplicabil astăzi, ca şi pe vremea lui Pavel. E totdeauna o ruşine ca poporul lui Dumnezeu să se abată de la
planul divin pentru aranjarea neînţelegerilor lor şi să caute îndrumare de la necredincioşi (vezi 5T 242, 243).
1 Corinteni 6:7

7. Cusur. Gr. hettema, „înfrângere”. Calea pe care mergeau creştinii corinteni era o înfrângere pentru
ei. Neînţelegerile personale sunt adesea iscate de firea veche, carnală care se presupunea că fusese răstignită
împreună cu Hristos, când credinciosul se convertise (vezi Gal. 2:20; 3:27). Aceste porniri ar trebui să fie de
îndată reprimate. Din nefericire, ele nu sunt de îndată alungate, ci sunt lăsate să se dezvolte ca resentimente,
mândrie jignită şi dorinţă nesfântă după răzbunare şi răsplătire. Legătura cu Dumnezeu este întreruptă şi
sufletul este înstrăinat de El, izvorul lui de pace. Pornind la judecăţi unii împotriva altora, creştinii arată că
au pierdut îngăduinţa, răbdarea şi iubirea unul faţă de altul, care sunt motivele călăuzitoare în inima
adevăraţilor urmaşi ai Domnului. Rugăciunea lui Hristos pentru unire desăvârşită între urmaşii Săi (Ioan
17:11.21-23) interzicea categoric ca ei să îngăduie sentimentelor lor egoiste să se dezvolte în certuri care cer
rezolvare de către tribunale.
Mai bine să fiţi nedreptăţiţi. [Admiteţi nedreptatea, KJV.] Pavel a arătat calea creştină pe care un
membru al bisericii să caute dreptatea, când acela despre care el crede că l-a nedreptăţit, e şi el membru al
bisericii. Nu e un păcat în a căuta să se obţină ceea ce pe bună dreptate aparţine cuiva; de pildă, ca un
muncitor să obţină salariul pe care în mod legal l-a câştigat de la patronul său. Dar, aşa cum a declarat Pavel,
e un rău în a merge la tribunalele lumeşti pentru obţinerea unei sentinţe în neînţelegerile dintre fraţi.
Membrii bisericii sunt răspunzători faţă de autoritatea ei şi ar trebui să vină la ea pentru darea sentinţei în
neînţelegerile lor.
Dacă un membru aduce o chestiune înaintea bisericii şi biserica pronunţă judecata ei, el ar trebui să fie
dispus să rămână la judecata aceea, chiar dacă nu e mulţumit de ea. Ca el să vină înaintea bisericii pentru
darea unei hotărâri asupra unei chestiuni, cu rezerva mentală că va rămâne la judecata aceea numai dacă e în
favoarea lui, înseamnă a fi vinovat de a nu acţiona în armonie cu intenţia vădită a sfatului lui Pavel.
Dacă un membru a adus o chestiune înaintea bisericii, şi biserica îşi declină competenţa de a-şi
exercita datoria ei judecătorească, atunci el a epuizat posibilităţile de procedură pe care Pavel le subliniază
aici. Ceea ce urmează să facă dincolo de punctul acesta e o chestiune a conştiinţei sale individuale.
Conducerea creştină în decursul veacurilor nu s-a simţit liberă să declare că un membru e un păcătos
înaintea lui Dumnezeu, deoarece în asemenea împrejurări, caută rezolvarea cazului său, înaintea unui
tribunal secular.
Totuşi, întregul sens al învăţăturii creştine sugerează că ar fi mult mai bine ca un membru al bisericii,
cu răbdare şi linişte, să sufere insulta, nedreptatea sau paguba de la un alt membru, decât să caute satisfacţia
mergând la tribunal cu chestiunea aceasta. Exemplul lui Isus Însuşi e suficient pentru fiecare creştin cu
adevărat consacrat. Mântuitorul a fost maltratat mai mult decât orice om, dar raportul spune că „El n-a
deschis gura” (Isa. 53:7; cf. Mat. 27:12). Spiritul de răzbunare şi de îndreptăţire de sine e o directă tăgăduire
a lui Hristos şi toţi aceia care îl adoptă, se aşează în categoria aceea despre care Isus spunea: „Mă voi lepăda
şi Eu [de ei] înaintea Tatălui Meu” (Mat. 10:33; cf. Mar. 8:38; 2 Tim. 2:12). Domnul învaţă pe copiii Săi să
fie dispuşi să sufere nedreptatea cu răbdare şi fără să se plângă (vezi Prov. 20:22; Mat. 5:39–41; Rom.
12:17, 19–21; 1Tes. 5:15). Deranjul şi suferinţa unui membru ca persoană ar fi un rău mai mic decât paguba
pe care ar suferi-o biserica prin judecăţi între fraţi creştini, înaintea tribunalelor civile. Creştinii ar trebui să
iubească mai mult pe Mântuitorul lor decât propriile lor interese personale. Ei ar trebui să fie mai plini de
râvnă ca lucrarea lui Hristos să nu fie prejudiciată sau împiedicată decât ca ei personal să fie cruţaţi de
pierdere.
Paguba. [Jefuirea, KJV.] Gr. apostereo, „a jefui”, „a lipsi”, „a prăda”. Fie că e o chestiune de insultă
personală sau pierdere de posesiune materială, Pavel dă sfatul că e mai bine ca un membru al bisericii să
îngăduie să fie lipsit pe nedrept de proprietate sau să sufere pe nedrept, decât să expună cazul său cu un alt
membru înaintea necredincioşilor (vezi Mat. 5:10–12; cf. 1Pet. 4:14).
1 Corinteni 6:8
8. Pe fraţi. [Pe fraţii voştri, KJV.] Răul nu era mărginit la purtările lor faţă de necredincioşi, ei se
purtau înşelător şi nedrept unul cu altul, în biserică. Frauda şi nedreptatea sunt totdeauna rele, indiferent cine
comite păcatele acestea, dar ele apar deosebit de detestabile când sunt practicate printre fraţii din biserică.
Ofensa în cazul acesta pare exagerată, deoarece dă pe faţă o lipsă de iubire şi respect pentru aceia care ar
trebui să fie priviţi cu deosebită afecţiune şi stimă. Un membru al bisericii a pierdut iubirea sa faţă de
Dumnezeu şi faţă de fraţii săi când se coboară la fapte de nedreptate şi lipsă de bunătate faţă de fraţii săi de

credinţă din biserică.
1 Corinteni 6:9
9. Nu ştiţi? Forma întrebării în textul grec aşteaptă un răspuns pozitiv: „Cu siguranţă ştiţi”. V-aţi
depărat atât de mult de învăţătura Evangheliei şi de principiile dreptăţii încât nu vă daţi seama că nu e loc în
împărăţia lui Dumnezeu pentru oricine e vinovat de lucrurile acestea?
Nedrepţi. Cei nedrepţi care caută să tragă foloase personale în dauna fraţilor lor nu vor intra în
împărăţia lui Dumnezeu. Caracterul lor lacom, apucător, egoist e cu totul în dezacord cu iubirea neegoistă,
smerită care caracterizează pe locuitorii Paradisului.
Moşteni. Împărăţia cerească e menţionată în diferite locuri ca o moştenire (vezi Mat. 19:29; 25:34;
Luc. 10:25; 18:18; 1 Cor. 15:50; Efes. 1:11, 14; Evr. 11:9, 10). Celor nedrepţi, care sunt atât de plini de
râvnă să pună mâna pe posesiuni materiale încât sunt dispuşi să aducă biserica la defaimă prin durerea
fraţilor la tribunalele civile, li se spune că făcând astfel, se lipsesc de o moştenire veşnică, de o valoare mult
mai mare decât orice posesiuni pământeşti.
Împărăţia lui Dumnezeu. Aceasta s-ar putea aplica fie la împărăţia harului de aici şi acum, fie la
împărăţia slavei care urmează să se descopere când vine Isus (vezi Mat. 3:2; 4:17; 5:3). Un om nedrept nu
este un supus potrivit nici pentru una, nici pentru cealaltă. Oamenii trebuie să se califice acum pentru
intrarea în împărăţia harului lui Dumnezeu de pe acest pământ, dacă urmează să fie candidaţi pentru
împărăţia slavei din veacul viitor.
Nu vă înşelaţi. Păcatul orbeşte pe slujitorii lui, aşa că adesea ei nu par să-şi dea seama că fac un lucru
rău sau dacă îşi dau seama, simţurile lor sunt de aşa fel slăbite şi amorţite de dedarea la rău, încât nu-şi dau
seama de primejdia care-i ameninţă (vezi Ier. 17:9; Mat. 13:14, 15; 2 Cor. 3:14; 4:4). Familiarizarea cu
păcatul adesea face ca oamenii să piardă din vedere adevărata lui natură şi ei sunt făcuţi să creadă că pot trăi
în călcarea Legii lui Dumnezeu şi în acelaşi timp cu încredere să aştepte să fie mântuiţi.
Nici curvarii. Versetele 9, 10 prezintă o listă de vicii care erau obişnuite printre păgânii din Corint.
Curvia poate fi pusă la locul întâi întrucât era deja în discuţie un caz grav de incest (cap. 5).
Închinătorii la idoli. [Idolatri, KJV.] Idolatria e clasificată aici la un loc cu o grupă de păcate senzuale.
La păgâni desfrâul e de obicei legat de idolatrie. Un alt motiv pentru includerea idolatriei în această listă de
păcate înfricoşătoare ale imoralităţii poate fi sugerat de faptul că abuzul sexual se poate spune că face un
idol din mijloacele prin care pofta este satisfăcută.
Preacurvarii. [Adulterinii, KJV.] Vezi Mat. 5:27-32.
Malahii. [Efeminaţii, KJV; Moleşiţii, Nitz.] Gr. malakoi, însemnând fundamental „moi de la natură”,
„delicaţi” sau „gingaşi”. Când e folosit în legătură cu termeni care exprimă viciu senzual ca acelea aflate în
vers. 9, denumeşte pe homosexuali, mai ales pe aceia care se predau pe sine pentru a fi folosiţi pentru astfel
de scopuri imorale.
Sodomiţii. [Abuzanţii, KJV; Cei care au pat cu partea bărbătească, Nitz.] Gr. arsenokoitai, un alt
termen denumind pe homosexuali.
Lista de păcate aflată în vers. 9, 10 cuprinde cele mai multe dintre păcatele obişnuite ale firii
pământeşti(vezi Gal. 5:19–21; Efes. 5:3–7). Dacă cineva persistă în cultivarea vreunuia dintre obiceiurile
acestea rele, va fi exclus din împărăţia lui Dumnezeu. Acela care duce o viaţă de robie faţă de păcatele
cărnii, nu numai că pierde propria sa şansă de participare la moştenirea glorioasă a sfinţilor, dar transmite
odraslelor sale, o moştenire de slăbiciune, atât fizică, cât şi spirituală (vezi 4T 30, 31; CD 118; 3SG 291; 1T
304).
1 Corinteni 6:10
10. Hoţii. Gr. kleptai,(vezi Ioan 10:1).

Defăimătorii. Sau, „calomniatorii”. Vezi cap. 5:11.
1 Corinteni 6:11
11. Unii dintre voi. Înainte de convertire, corintenii se dedaseră la viciile aici menţionate.
Spălaţi. Adică spălaţi de păcat. Botezul este semnul exterior al recunoaşterii sau ratificării experienţei
lăuntrice a îndepărtării păcatului, care a avut loc în păcătosul pocăit. Spălarea menţionată în versetul acesta
este minunea renaşterii încercate de persoana ale cărei păcate au fost iertate şi spălate prin sângele lui
Hristos, în a cărui jertfă ispăşitoare, păcătosul şi-a pus credinţa (vezi Mat. 26:28; Efes. 1:7; Evr. 9:14, 22; 1
Ioan 1:7, 9; Apoc. 1:5). Deşi se poate ca un om să fi fost murdărit şi stricat de cele mai înjositoare păcate, el
poate găsi mântuire în Isus. Când o astfel de persoană se pocăieşte şi se adresează Domnului pentru a fi
eliberat, se săvârşeşte un mare miracol în viaţa lui şi el e transformat de Duhul Sfânt într-un urmaş
recunoscător, smerit şi sincer al lui Hristos (vezi Rom. 7:24, 25; 8:1–4, 11; 12:1, 2).
Sfinţiţi. Gr. hagiazo, (vezi Ioan 17:11,17). Credincioşii din Corint fuseseră chemaţi din lume pentru a
servi lui Dumnezeu. Ei fuseseră „spălaţi” şi făcuţi buni de primit înaintea Tatălui, prin credinţa în sângele
curăţitor al Fiului Său. Când păcatele au fost iertate, Duhul Sfânt începe lucrarea de a dezvolta în
credinciosul pocăit un caracter ca acela al lui Hristos. Acest proces de sfinţire este o creştere continuă în har
şi cunoaştere a lui Dumnezeu (vezi 1Tes. 4:3; 2Tes. 2:13; GC 469).
Socotiţi neprihăniţi. [Îndreptăţiţi, KJV.] Adică socotiţi liberi de vinovăţie, achitaţi, socotiţi nevinovaţi
(vezi Rom. 4:8). Acesta e tabloul pe care credinciosul pocăit care şi-a mărturisit păcatele în numele lui
Hristos, îl înfăţişează lui Dumnezeu. Îndreptăţirea e cu putinţă datorită faptului că credinţa credinciosului e
socotită ca neprihănire(vezi Rom. 3:24–26; 4:3, 5). Tatăl, privind la păcătosul pocăit, vede veşmântul
frumos al dreptăţii lui Hristos, cu care cel pocăit a fost acoperit, şi nu la zdrenţele pătate de păcat ale vieţii
stricate a păcătosului. Această lucrare uimitoare a fost făcută cu putinţă prin moartea de sacrificiu a lui Isus
(vezi Rom. 5:19; 2Cor. 5:17–19, 21; Evr. 9:15; 1Pet. 2:24; SC 62, 63). Având în vedere faptul că Duhul
Sfânt lucrează această transformare de la păcat la neprihănire, credincioşii au obligaţia morală de a trăi o
viaţă de continuă supunere faţă de voia Domnului totdeauna.
1 Corinteni 6:12
12. Toate. [Toate lucrurile, KJV.] Expresia aceasta nu trebuie să fie înţeleasă în sensul ei absolut. Cu
siguranţă relele morale se felul celor arătate în vers. 9, 10, nu sunt cuprinse. Pavel se referă la lucruri care nu
sunt rele în ele însele. Creştinul are libertatea să participe la tot ceea ce intră în planul vieţii alcătuit de
Dumnezeu, ca ceea ce este cel mai folositor pentru omenire. El poate face orice este în armonie cu voia lui
Dumnezeu, aşa cum este arătat în Cuvântul Său. Dumnezeu nu Se contrazice. Ceea ce El porunceşte într-un
loc, nu înlătură în altă parte, ceea ce El opreşte, nimeni nu are libertatea de a face. În cadrul a tot ceea ce este
în armonie cu voia lui Dumnezeu, creştinul individual e liber să facă ceea ce doreşte, dar e o condiţie care
trebuie să fie respectată: un credincios nu trebuie să facă ceva ce ar face pe un altul să se poticnească. Isus a
rezumat tot ceea ce este legal pentru urmaşii Săi să facă, în răspunsul Său la întrebarea pusă de învăţătorul
Legii (Mat. 22:36–40). Iubirea faţă de Dumnezeu şi iubirea faţă de om sunt principiile care guvernează viaţa
adevăratului creştin. El are deplina libertatea de a face tot ce doreşte dacă nu vine în conflict cu aceste două
principii călăuzitoare. Compară 1Cor. 10:23.
Îngăduite. [Legale, KJV; Iertate, Nitz.] Versetul 12 are un joc la cuvântul acesta şi exousiasthesomai,
care e derivat din el. Jocul este greu de transmis exact prin traducere. Abordarea cea mai apropiată este
„toate lucrurile sunt în puterea mea, dar eu nu trebuie să fiu adus sub puterea a nimic.” (Vincent). Aceasta
era probabil o zicală sau proverb.
De folos. [Convenabil, KJV; Folosesc, Nitz.] Gr. sumphero, „a îmbina laolaltă”, de unde „a fi
profitabil”. Vezi cap. 10:3. În ce priveşte limitări ale libertăţii creştine, vezi Rom. 14.
Stăpânire. [Putere, KJV.] Mai degrabă „autoritate”.
Nimic. [De nimic, KJV.] În a doua jumătate a versetului e o repetare a admiterii că creştinul este liber
să facă toate lucrurile, dar o altă calificare e adăugată care serveşte să limiteze această libertate. Un om
înţelept nu-şi va îngădui să fie robit de ceea ce are libertatea de a face. El va exercita stăpânirea de sine şi va

fi cumpătat în toate. El nu-şi va forma o deprindere care să ajungă să pună stăpânire pe voinţa sa sau să se
aşeze în vreun fel oarecare în calea dezvoltării sale în slujba lui Dumnezeu (vezi cap. 9:27). Sunt multe
lucruri pe care credinciosul consacrat are libertatea să le facă, dar nu e înţelept pentru el să se angajeze în
orice ar pune piedici înaintării lucrării lui Dumnezeu. Nu trebuie să se facă nimic ce ar constitui o piatră de
poticnire pentru cineva care caută adevărul, chiar dacă fapta ar fi perfect nevinovată în ea însăşi (vezi Rom.
14:13; 1Cor. 8:9; cf. 9T 215).
1 Corinteni 6:13
13. Mâncările. Gr. bromata, „alimente”, orice fel de alimente, nu necesar mâncăruri de carne, deşi
acestea pot fi incluse. Când KJV a fost publicată prima dată, cuvântul englez „meat” avea acelaşi înţeles de
„hrană” şi e adesea folosit în felul acesta în Scriptură (vezi Gen. 1:29, 30; Psa. 42:3; Eze. 47:12; Dan. 4:12;
Hab. 3:17; Mat. 9:10; 14:9; Luc. 14:10; 1Cor. 8:10; etc.). Dumnezeu procură hrană pentru folosul omului şi
El a făcut stomacul pentru digerarea hranei. Omul are dreptul să-şi satisfacă apetitul pentru hrană. Totuşi,
deşi Dumnezeu a dat omului apetitul pentru hrană şi a luat măsuri ca el să fie satisfăcut, creştinul nu are
libertatea de a mânca tot ce ar dori apetitul lui, indiferent de cantitate şi calitate. El are obligaţia de a reţine
că e cumpărat cu sângele lui Hristos şi e datoria lui de a-şi păstra trupul în cea mai bună stare cu putinţă
(vezi 1 Cor. 6:20; 1Pet. 1:18, 19; Apoc. 5:9; CH 41).
Nimici. Literal, „va aduce la nimic”. Credincioşii nu vor da consideraţia lor principală la ceea ce
urmează să fie nimicit, ci se vor pregăti pentru viaţa veşnică, prin cultivarea unui caracter care va obţine
aprobarea lui Dumnezeu. Cumpătarea va fi practicată de cei care sunt doritori să aibă minte clară şi corp
sănătos. Dedarea fără limite la mâncare, chiar de felul cel mai bun de alimente, împiedică pe om să se
bucure de o bună sănătate şi de asemenea stă în calea înţelepciunii şi aprecierii adevărului spiritual. Acela
care îşi dă seama de bucuria părtăşiei cu Dumnezeu, nu va îngădui ca puterile sale mentale şi spirituale să
fie slăbite prin lacoma satisfacere a apetitului după mâncare (cf. cap. 9:27). Oamenii ar trebui să fie
recunoscători pentru măsurile luate de Dumnezeu de a împlini nevoile trupului pentru hrană. De unde, ei ar
trebui să mănânce în chip inteligent, pentru a căpăta putere de a servi Domnului în mod eficient şi pentru
a-şi împlini datoriile în lumea aceasta.
Nu este pentru curvie. Deşi stomacul e plănuit şi întreţinut pentru digerarea hranei, trupul nu e plănuit
pentru desfrâu. El trebuie să fie consacrat slujbei Domnului. Restul acestui capitol constă dintr-o
argumentaţie împotriva imoralităţii – un rău la care corintenii erau îndeosebi expuşi. Fără îndoială,
credincioşii erau conştienţi de nelegiuirea desfrâului, dar trăiau în mijlocul unor oameni care nu numai că o
practicau, dar o şi considerau o parte din viaţa lor normală (cf. Num. 25:1–8; Apoc. 2:14). Din care cauză,
Scripturile prezintă argumente puternice împotriva acelui viciu. Instrucţiunea aceasta, dacă era luată în
consideraţie, (1) îi ferea de ispită; (2) îi făcea în stare să se opună efectiv celor care-l apărau; şi (3) să
rezolve moralitatea problemei pe o bază neclintită. Argumentaţia prezentată în această epistolă e după cum
urmează: omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu (Gen. 1:27), pentru slava Lui (vezi 1Cor. 6:20; Apoc.
4:11), pentru a reflecta chipul divin (vezi Efes. 4:13; EW 71) şi pentru a demonstra puterea lui Dumnezeu
(vezi 1Pet. 2:9, 4:14); de aceea creştinul e sub obligaţia de a-şi păstra trupul neîntinat, pentru a putea fi o
jertfă corespunzătoare pentru a fi înfăţişată Domnului (vezi Rom. 12:1). Pare că erau unii care ziceau că e o
paralelă între folosirea mâncării de stomac şi folosirea trupului pentru desfrâu sexual. Totuşi, deşi stomacul
este intenţionat de Dumnezeu pentru a consuma hrana şi trebuie să aibă o cantitate în mod regulat pentru a
funcţiona, trupul nu a fost făcut pentru satisfacerea dorinţelor sexuale, ci pentru Domnul (vezi 1Cor. 6:15;
Efes. 5:23, 29, 30). Acesta este primul din cele şase argumente ale lui Pavel împotriva necurăţiei (vezi 1
Cor. 6:14, 15, 18, 19).
1 Corinteni 6:14
14. A înviat pe Domnul. Vezi Mat. 28:1-6.
Ne va învia şi pe noi. Versetul acesta prezintă al doilea argument împotriva necurăţiei (vezi vers. 13).
Prin credinţă, credincioşii sunt uniţi cu Hristos. Dumnezeu L-a înviat dintre morţi cu un trup proslăvit.
Sfinţii înviaţi vor avea trupuri proslăvite ca al Lui (vezi Filp. 3:21). Întrucât (1) cei răscumpăraţi vor fi
înviaţi prin puterea lui Dumnezeu, (2) trupurile lor vor fi curate şi sfinţite fără pată, ca şi trupul proslăvit al
lui Hristos, (3) şi aceasta se va face prin puterea lui Dumnezeu, nu e drept ca trupul să fie întrebuinţat pentru
scopuri de întinare morală şi pentru satisfacerea poftei. Dedarea la desfrâu este cu totul nedemnă de sfinţi,
deoarece ei aparţin Mântuitorului curat şi sfânt, care a fost înviat dintre morţi şi care ne-a înviat pentru a

umbla în viaţa cea nouă (vezi Rm. 6:1-13). E la fel de nedemn având în vedere măreţul adevăr că trupurile
credincioşilor vor fi înviate la neprihănire desăvârşită şi veşnică. O deplină înţelegere a unirii lor cu
Mântuitorul cel fără de pată curat înviat şi a propriei lor nădejdi de curăţenie nemuritoare, ar trebui să
contribuie mai mult decât orice altceva pentru a-i feri de păcatul degradant al desfrâului în toate formele lui.
1 Corinteni 6:15
15. Mădulare ale lui Hristos. Biserica este trupul lui Hristos şi El este capul trupului, credincioşii în
parte fiind mădulare ale trupului (vezi 1Cor. 12:27; Efes. 1:22, 23; 4:12, 13, 15, 16; 5:30). Credincioşii sunt
tot pe atât de strâns şi vital uniţi cu Hristos, ca şi mâna şi piciorul cu trupul fizic. După cum mădularele
trupului fizic sunt stăpânite şi îndrumate la îndeplinirea diferitelor lor funcţiuni de către cap, tot aşa
credincioşii primesc de la Isus, capul spiritual, călăuzire şi putere pentru a săvârşi datoriile lor creştine.
Al treilea argument împotriva desfrâului e dat în versetul acesta (cf. cele de la vers. 13,14). E că
creştinii sunt uniţi cu Hristos şi e de neconceput ca să fie luate mădularele lui Hristos şi să fie mânjite prin
imoralitate. Hristos este cu totul curat. Urmaşii Lui, fiind uniţi cu El, sunt obligaţi să fie curaţi aşa cum este
El, şi aceia care nădăjduiesc să-L întâmpine la a doua Lui venire se vor strădui continuu să păstreze
curăţenia aceea (vezi 1Ioan 3:3). Ar putea un adevărat creştin să pună ceea ce aparţine lui Hristos şi face
parte din El, unul din mădularele Lui, la o aşa josnică întrebuinţare? Creştinii au fost chemaţi cu o chemare
înaltă şi sfântă şi nu pot accepta standardele de treaptă joasă ale lumii necredincioase, ca o normă pentru
purtarea lor (vezi Filp. 3:14; 1Tes. 1:4; 2Tim. 1:9; Evr. 3:1). Credinciosul e botezat „în Hristos” (Gal. 3:27)
şi devine un mădular al lui Hristos şi i se cere să păstreze legătura aceea sfântă, păstrându-şi tot corpul
consacrat Domnului.
Nicidecum! [Să fească Domnul, KJV.] Vezi Rom. 3:4, 31. Expresia aceasta dă glas cu putere nădejdii
că ceva sugerat de afirmaţia anterioară nu va avea loc. Expresia e găsită de 15 ori în NT şi 14 din acestea
sunt în scrierile lui Pavel. În versetul acesta expresia arată repulsia apostolului chiar şi faţă de gândul că
mădulare ale lui Hristos să fie separate de El şi să devină „mădulare ale unei curve”.
1 Corinteni 6:16
16. Se lipeşte. [Uneşte, KJV.] În căsătorie, un bărbat şi soţia sa sunt una în unire legală şi sfântă
(Gen. 2:24), dar în curvie, un bărbat şi o femeie devin una într-o unire ilegală şi nesfântă. Numai când e
după legea lui Dumnezeu poate unirea sexelor să fie sfântă. Credincioşii corinteni nu puneau la îndoială
faptul că ei erau mădulare ale lui Hristos, dar se poate că puneau la îndoială că prin actul curviei, ei îşi
pierdeau poziţia lor înaltă şi deveneau mădulare ale unei curve. Se poate că erau înclinaţi să spună că aceasta
ar fi o exagerare a efectului unei greşeli morale. Raţionamentul lui Pavel, bazat pe Scriptură, nu putea fi cu
succes combătut.
1 Corinteni 6:17
17. De Domnul. Versetele 16 şi 17 sunt în direct contrast unul cu altul. ele scot în evidenţă două stări
direct opuse care sunt cu totul incompatibile una cu cealaltă. Acela care-L iubeşte pe Domnul şi se încrede
în El caută să se unească cu El în orice fel cu putinţă. El respinge activ orice displace lui Dumnezeu şi
acceptă numai ceea ce este în armonie cu voia Lui. Această unire a sa cu Hristos este o activitate constantă,
care devine interesul său care absoarbe totul. Actul curviei, prin care trupul e legat cu o curvă, e trecător.
Dar caracterul e degradant prin actul acela. Deşi unirea este fizică, ea coboară pe participanţi la cea mai de
jos treaptă morală. Pe de altă parte, unirea cu Hristos înalţă pe credincios la nivelul moral şi spiritual cel mai
înalt. Ea este intenţionată să fie o unire dăinuitoare în care gândul lui Hristos devine gândul credinciosului,
care în felul acesta este complet unit cu voia lui Dumnezeu. El nu doreşte nimic mai mult decât să fie
agentul prin care voia lui Dumnezeu găseşte expresie în gândul, cuvântul şi fapta omenească (vezi COL
312). Această alipire de Domnul, descrisă aici de Pavel este încă un fel de a descrie neprihănirea prin
credinţă. Este o frumoasă afirmare a transformării misterioase care are loc atunci când păcătosul îi îndreaptă
privirea la Hristos şi prin credinţă pune stăpânire pe făgăduinţa aflată în Ier. 31:33,34. Isus descrie unirea
aceasta prin figura unei viţe-de-vie şi a mlădiţelor ei (vezi Ioan 15:4,5). Credinciosul nu-şi pierde identitatea
şi personalitatea, ci se uneşte cu Hristos în aşa fel încât gândeşte gândurile lui Hristos împreună cu El şi
doreşte lucrurile pe care le doreşte Hristos şi face lucrurile pe care le-ar face Hristos dacă ar fi pe pământ.
Experienţa aceasta este asemănată mai departe cu unirea căsătoriei (vezi Efes. 5:22-33). Unirea dintre un
bărbat şi o femeie în căsătorie ar trebui să fie considerată sacră şi de neschimbat. Unirea dintre Hristos şi
credincios este mai intimă, mai bogată, mai curată şi mai deplină decât ar putea să fie orice căsătorie

pământească.
1 Corinteni 6:18
18. Fugiţi. Textul grec arată o atitudine şi o acţiune de deprindere continuă. Adică îşi face un obicei
din a fugi. Nu vă opriţi pentru a parlamenta cu ispititorul când vă confruntă cu vreun fel de invitaţie de a vă
deda la imoralitate. E primejdios a ezita şi a discuta cu conştiinţa; fuga hotărâtă, neîntârziată de ispită este
singura cale sigură ce trebuie aleasă (vezi CH 587). Această poruncă de a nu face nici o încercare de a sta pe
loc şi a discuta în contradictoriu cu ispita la fapte murdare, ci de a-i întoarce spatele şi a fugi de ea nu poate
fi desconsiderată fără a fi pedepsit. Ispita la curvie se poate ca adesea să fie atât de subtilă încât o persoană
este în siguranţă numai fugind de ea. El este liber de întinare numai când refuză de a cultiva un gând imoral;
e sigur numai când îşi întoarce privirile de la obiectul care ar putea sugera un gând necurat (vezi 2 Sam.
11:2–4; Iov 31:1; Prov. 6:23–26; Mat. 5:27–29). Nu e altă cale de a evita întinarea curviei decât aceea
expusă de Pavel şi nimeni care refuză a urma această instrucţiune nu este sigur. Iosif a demonstrat
importanţa fugii de acest lucru rău (vezi Gen. 39:7–12; 5T 596). Multe persoane ar fi cruţate de lacrimi,
remuşcări, sărăcie, lipsă, boală şi de o mizerie pe toată viaţa, dacă ar lua aminte la cuvintele „Fugiţi de
curvie!”.
Curvie. Gr. porneia, un termen general pentru tot felul de legături sexuale ilicite.
Afară din trup. [Fără de trup, KJV.] Sensul exact al contrastului scos aici în evidenţă nu e clar, dar
înţelesul general este vizibil. Nici un păcat nu întinează trupul, aşa cum o face curvia. Nici un păcat nu-şi are
originea în corp, în acelaşi fel înspăimântător, precum curvia. Pavel prezintă aici al patrulea argument
împotriva desfrânării (cf. cele de la vers. 13,14,15). Efectul mai imediat al păcatelor ca furtul, minciuna,
pofta de a avea ce aparţine altuia, este asupra minţii, dar necurăţia afectează direct trupul însuşi. Deşi lucruri
ca beţia şi lăcomia la mâncare sunt păcate făcute în trup şi de către trup, ele sunt introduse din afară de trup.
Dar săvârşind curvia, trupul e folosit ca agent direct al faptei rele. Urâciosul păcat este deosebit de odios
pentru că deranjează frumoasa şi simbolica unire a căsătoriei. Dumnezeu intenţionează ca aceasta să fie o
unire pe toată viaţa a unui bărbat cu o femeie, pe care nimic să nu o întrerupă (vezi Gen. 2:23,24; Rom.
7:2,3), care unire reprezintă pe aceea dintre Hristos şi biserica Sa (vezi Efes. 5:25-32). Vezi Mat. 5:28–32;
19:5–9.
1 Corinteni 6:19
19. Templul. Gr. naos, (vezi cap. 3:10). Acesta este argumentul al cincilea împotriva imoralităţii (cf.
cele de la cap. 6:13, 14, 15, 18). Întrucât trupurile credincioşilor sunt altare sacre ale Duhului Sfânt, ele nu
trebuie să fie întinate prin viciu. Pentru că sunt mădulare ale lui Hristos (vers. 15) şi temple ale Duhului
Sfânt, care este dat de Dumnezeu (vezi Ioan 14:16,17), fiecare păcat săvârşit împotriva trupului nostru e un
păcat împotriva Făcătorului nostru şi împotriva Duhului Sfânt.
Nu sunteţi ai voştri. Acesta este al şaselea argument împotriva viciului curviei (cf. cel de la vers. 6:13,
14, 15, 18). Omul nu-şi aparţine sieşi; el nu are dreptul de a folosi puterile sale potrivit cu dorinţele şi
îndemnurile trupului său neconvertit. El este proprietatea lui Dumnezeu prin creaţiune şi răscumpărare.
Omul este obligat să trăiască mental, fizic şi spiritual, aşa cum îndrumă Dumnezeu, spre slava Numelui Său,
şi nu spre satisfacerea dorinţelor firii pământeşti. Omul convertit este, de fapt, un sclav de bunăvoie al lui
Isus Hristos (vez la Rom. 1:2; 6:18), care trăieşte numai ca să placă Domnului său.
1 Corinteni 6:20
20. Preţ. Dumnezeu preţuieşte extrem de mult neamul omenesc, aşa cum e arătat de faptul că El a
plătit un preţ infinit pentru răscumpărarea omului. Faptul acesta descoperă importanţa fiecărei fiinţe
omeneşti individuale. Isus ar fi venit pe pământ şi Şi-ar fi dat viaţa şi pentru un singur păcătos (vezi Mat.
18:12–14; 8T 73). Fiind însă răscumpărat de Dumnezeu, păcătosul răscumpărat este obligat din punct de
vedere moral să trăiască numai pentru Dumnezeu, să asculte de poruncile Sale şi „să fugă” de toate formele
de desfrâu (vezi 18:12–14; 8T 73).
În trupul vostru. Din cauză că oamenii au fost răscumpăraţi de la moarte veşnică, este datoria lor de a
face tot ce le stă în putere pentru a păstra trupurile lor în cea mai bună stare, aşa încât ei să poată proslăvi cât
se poate mai bine pe Dumnezeu, servindu-L în mod corespunzător(vezi CH 40, 41, 73, 74). E nevoie de o
înţelegere a fiziologiei, anatomiei şi a legilor sănătăţii, dacă trupul urmează să fie îngrijit inteligent (vezi CH

38; FE 321; COL 348). Urmaşii lui Hristos nu vor permite apetitului şi dorinţelor trupeşti să-i stăpânească.
În schimb ei vor face trupurile lor slujitori ai unor minţi renăscute care sunt stăruitor călăuzite de
înţelepciunea divină (vezi Rom. 6:13; 12:1; 1 Cor. 9:25, 27; AA 311; MH 130; CH 622).
[Duhul, KJV.] Dovezi textuale favorizează (cf. pag. 10) omiterea cuvintelor „şi în duhul vostru, care
sunt ale lui Dumnezeu”. Accentul lui Pavel în capitolul acesta este îndeosebi asupra consacrării trupului.
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1 Corinteni 7:1
1. Lucrurile despre care mi-aţi scris. Versetul acesta începe o nouă secţiune a epistolei, în care se
tratează anumite chestiuni cu privire la care biserica din Corint îl întrebase pe Pavel. Scrisoarea cuprinzând
aceste chestiuni nu există şi e cu putinţă ca noi numai să presupunem cu privire la seria de întrebări. Ar fi cât
se poate de folositor de pildă să ştim precis care erau întrebările cu privire la căsătorie. Interpretarea
capitolului depinde în parte de natura problemei prezentate lui în scrisoare. Pare corespunzător să fie tratat
mai întâi subiectul căsătoriei, în răspunsul lui Pavel, având în vedere serioasa avertizare împotriva curviei
(cap. 5, 6). Apoi, erau probabil unii în Corint care se întrebau dacă regulile rigide iudaice care făceau
obligatoriu pentru toţi, cel puţin pentru bărbaţi, să se căsătorească (vezi Mişna Yebamoth 6. 6, ed.Soncino a
Talmudului, vol. 1, pag. 411) erau aplicabile la creştini. Unii din biserică s-ar putea să nu fi avut o dorinţă
deosebită să se căsătorească şi se poate să-l fi întrebat pe Pavel dacă ar fi acceptabil ca ei să rămână
necăsătoriţi. Dacă întrebarea aceasta era fundalul declaraţiei lui Pavel din cap 7:1, atunci apostolul nu dădea
sfat general cu privire la oportunitatea căsătoriei, ci doar informa această grupă aparte că era perfect oportun
să rămână celibatari. Unii creştini pare să fi crezut că situaţia de căsătorie era o situaţie păcătoasă, care ar fi
trebuit evitată şi dacă era cu putinţă, întreruptă. Aceasta ar fi o reacţie de înţeles împotriva desfrânării atât de
obişnuite în Corint, pe vremea aceea. În zelul lor de a evita tot ce ar fi fost de natura desfrânării, ei ar fi

putut să cadă în cealaltă extremă, de abţinere de la legătura căsătoriei.
Bine. Gr. kalos, „oportun”, „corespunzător”. Cuvântul nu denotă o bunătate în sensul moral (vezi vers.
28:36). De unde afirmaţia aceasta nu poate fi folosită pentru a justifica celibatul ca o practică morală
superioară (vezi Mat. 19:4-6; Rom. 7:2–4; Efes. 5:22–32; 1 Tim. 4:1–3; Evr. 13:4). Ar fi inconsistent ca
Pavel să înveţe că nu e bine ca oamenii să se căsătorească în nici o împrejurarea şi apoi într-o epistolă către
o altă biserică, să folosească căsătoria ca o ilustraţie a strânsei uniri care există între Hristos şi biserica Sa
(vezi Efes. 5:22-27). Vezi mai sus, la „lucrurile despre care mi-aţi scris”.
Atingă de femeie. Un eufemism pentru legătura sexuală (vezi Gen. 20:4, 6; 26:11; Prov. 6:29).
Expresia de aici e probabil sinonimă cu căsătoria. Îndrumarea trebuie să fie interpretată în lumina
contextului ei şi nu trebuie să fie înţeleasă ca o oprire a căsătoriei.
1 Corinteni 7:2
2. Totuşi. Deşi căsătoria nu e cerută, e cu totul la locul ei.
Din pricina. [Pentru a evita, KJV.] Gr. dia, „din pricina”, „datorită”. Aceste redări ale acestui cuvânt
sunt preferate. Având în vedere că starea societăţii din Corint era de aşa fel că imoralitatea abunda, era
recomandabil pentru toţi creştinii să fie căsătoriţi. În orice ţară unde legătura căsătoriei a fost privită cu
uşurătate, imoralitatea a fost ceva obişnuit şi aşa va fi întotdeauna. Curăţenia şi virtutea sunt strâns legate cu
păstrarea legământului conjugal. Recomandarea din partea lui Pavel a căsătoriei, ca o protecţie împotriva
curviei a fost privită de unii ca o concepţiei inferioară a căsătoriei. Dar astfel de persoane uită că din cauza
unei anumite situaţii din Corint, Pavel se ocupa numai de partea negativă a problemei. El nu spune că oferă
aici unicul motiv al căsătoriei. El nu tăgăduieşte elementele pozitive şi binecuvântările pe care le procură
căsătoria (vezi Mat. 19:12). Neander spune: „Nu trebuie să trecem cu vederea faptul că Pavel nu tratează
aici căsătoria în general, ci numai în legătura ei cu starea de lucruri din Corint, unde se temea de efectul
prejudecăţilor morale cu privire la celibat.” (Lange).
Curviei. Literal „curviilor”. Pluralul fără îndoială se referă la multele forme ale viciului sexual, care
erau practicate în Corint.
Nevasta lui... bărbatul ei. Această poruncă scoate în evidenţă practica creştină a monogamiei.
1 Corinteni 7:3
3. Datoria. [Amabilitatea cuvenită, KJV.] Literal “obligaţia”, “ceea ce e datorat”. Versetul acesta
enunţă datoria soţului şi a soţiei unul faţă de altul în materie de drepturi conjugale, îndeosebi cu privire la
legătura sexuală. Fiecare este legat de celălalt pe viaţă şi în fiecare fel cu putinţă fiecare trebuie să arate
amabilitate şi consideraţie pentru celălalt. Un astfel de sfat era necesar din cauză că unii creştini evident
credeau că era o virtute specială în faptul ca soţul şi soţia să trăiască separat unul de altul, lucru care le
tăgăduia de fapt privilegiile legitime ale stării de căsătoriţi şi îi expunea ispitei imoralităţii.
1 Corinteni 7:4
4. Nu este stăpână. [Nu are putere, KJV.] Aici sunt enunţate clar drepturile egale ale soţului şi soţiei.
Nici una dintre părţi nu are dreptul de a tăgădui celeilalte privilegiile intime ale legăturii de căsătoriţi.
Aceasta nu autorizează nici o formă de abuz sau de exces. Dimpotrivă creştinii trebuie să recunoască nevoia
de cumpătare în orice (vezi cap. 9:25; 1T 618; 2T 380, 381, 474). Persoanele căsătorite ar trebui să se
considere unite într-o intimitate cu cele mai gingaşe legături; de aceea, când le vine ispita la necredincioşie,
fiecare ar trebui să se gândească spontan la unirea intimă şi sacră care-i uneşte cu partenerul de căsătorie şi
ar trebui să refuze în mod categoric ruperea acestei uniri. Chrysostom exprimă aceasta astfel: „Când deci
vezi o curvă că te ispiteşte, spune: ‚Trupul meu nu e al meu, ci al soţiei mele’. La fel şi femeia să spună
acelora care i-ar submina castitatea: ‚Trupul meu nu e al meu, ci al soţului meu.’” (Omilii xix. 2, 1 Cor. 7:3;
NPNF, seria I, vol. 12, pag. 105).
Să nu se uite că această discutare a datoriei şi a privilegiilor celor căsătoriţi, în legăturile intime ale
căsătoriei, s-a dezvoltat din întrebări puse de biserica din Corint (vezi vers. 1). Cum s-a spus mai înainte,
erau probabil unii credincioşi care susţineau vederi ascetice care-i făceau să-şi închipuie că, chiar şi în
situaţia de căsătoriţi, erau obligaţi să se abţină de la legături sexuale. Versetul acesta arată că însăşi natura

căsătoriei implică faptul că acordarea sau reţinerea privilegiului căsătoriei n-ar trebui să fie supus toanelor
oricăreia dintre părţi. Fiecare are pretenţie la drepturi conjugale, totuşi, totdeauna cu calificarea divină că
Dumnezeu trebuie să fie onorat în toate (vezi cap. 10:31). Cunoscând că trupul său este un templu al
Duhului Sfânt (vezi cap. 6:19,20), credinciosul nu va permite ca privilegiul acordat lui prin căsătorie să
devină o cauză de călcare a poruncii de a înfăţişa trupul său fără defect Domnului (vezi Rom. 12:1; cf. 2T
380). Trupul trebuie să fie totdeauna ţinut sub controlul raţiunii sfinţite.
1 Corinteni 7:5
5. Să nu vă lipsiţi. [Jefuiţi, KJV.] Gr. apostereo, „a jefui”, „a lipsi de”. Cuvântul apare în LXX, la
Exo. 21:10, unde un bărbat este sfătuit să nu scadă din hrana, îmbrăcămintea şi datoria de soţ cuvenită
primei sale soţii. Creştinilor li se spune că ei nu trebuie să se lipsească unul pe altul de privilegiile intime ale
căsătoriei, cu excepţia unui timp limitat, în împrejurări speciale şi prin consimţământ reciproc. Enunţarea
următoare introduce temeiuri pentru un aranjament mutual, pentru abţinere temporară de la relaţii intime,
participare neîmpiedicată la exerciţii religioase speciale, deşi fără nici o sugestie de a promova ascetismul în
viaţa de căsătorie. Nu se poate deduce din acest sfat că o astfel de înfrânare de la privilegiile căsătoriei e
necesară pentru ţinerea timpurilor de rugăciune zilnice, ci numai că e un plan admisibil pentru adoptare,
când se simte nevoia unei perioade de intensă devoţiune, ca aceea sugerată aici prin expresia „postirea şi
rugăciunea” (cf. Exo. 19:14,15).
[Postirea, KJV.] Dovezi textuale atestă (cf. pag. 10) omiterea acestui cuvânt. În ce priveşte postirea la
iudei, vezi Mar. 2:18.
Împreunaţi. [Veniţi laolaltă, KJV; Să fiţi la un loc, Nitz.] Dovezi textuale favorizează exprimarea „să
fiţi laolaltă”. Motivul pentru perioada de abstinenţă plănuită mutual încetând, soţul şi soţia urmează să
revină la ducerea normală a vieţii de căsătorie. Motivul pentru acest îndemn de a relua legăturile normale e
clar enunţat, evitarea unor abateri sexuale. Căsătoria apără curăţenia neamului omenesc, de unde orice
încercare de a introduce abţinerea îndelungată de la legături între soţ şi soţie ar tinde să înlăture ocrotirea
împotriva curviei, care e stabilită prin căsătorie (vezi PP 46).
1 Corinteni 7:6
6. Lucrul acesta. E cu neputinţă a determina cât de mult a intenţionat a cuprinde acesta, dacă numai
sugestia din versetul 5 sau întreaga îndrumare din vers. 1-5.
Ca o îngăduinţă. [Din îngăduinţă, KJV, Nitz.] Gr. suggnome, „acord”, „părere sau judecată mutuală”,
„concesiune”. El nu intenţionează să dea impresia că persoanele căsătorite au obligaţia de a practica diferite
perioade de abstinenţă prin acord mutual. El doar dă explicaţia că dacă doresc aşa, ei sunt perfect liberi să
facă un astfel de aranjament; nu li se porunceşte să facă aşa. Expresia aceasta nu cere concluzia că Pavel nu
era inspirat de Duhul Sfânt când dădea sfatul aflat în vers. 5. Dacă vers. 1-5 sunt luate în consideraţie aici,
atunci Pavel spune mai departe că el nu face din chestiunea dacă cineva să se căsătorească, o chestiune
supusă poruncii. Aceasta este o chestiune în care persoana în cauză să hotărască.
1 Corinteni 7:7
7. Să fie ca mine. Adică posedând un dar care face căsătoria să nu fie necesară (vezi Mat. 19:10-12).
Nu se poate dovedi conclusiv că Pavel fusese mai înainte căsătorit. Pavel şi-a dat votul contra sfinţilor, lucru
care a fost interpretat ca însemnând că era membru al Sinedriului (cf. AA 112). Membrilor acestei
organizaţii li se cerea să fie căsătoriţi (vezi Talmud Sanhedrin 36b, ed. Soncino, vol. 1, pag. 229; cf. DA
133). Mai mult, e cât se poate de natural a admite că Pavel, ca un Fariseu strict, nu ar fi neglijat ceea ce
iudeii priveau ca fiind o obligaţie sacră, şi anume căsătoria (vezi Mişna Yebamouth 6. 6, ed. Soncino a
Talmudului, vol. 1, pag. 411). Sfatul său detaliat din capitolul acesta sugerează o cunoaştere intimă a
problemelor de felul celor pe care le pune căsătoria. Pare să nu fie multă îndoială, deci, că la vreo dată
oarecare, înainte de scrierea primei epistole către corinteni, Pavel fusese căsătorit.
Darul lui. Se recunoaşte aici că nu toţi oamenii sunt la fel, în chestiunea căsătoririi sau necăsătoririi.
Unii preferă să rămână celibatari şi au capacitatea de a trăi o viaţă satisfăcătoare fără căsătorie. Alţii preferă
să urmeze planul normal de viaţă pe acest pământ şi intră în relaţia de căsătorie. Ambele comportamente
sunt aprobate de Domnul, când sunt trăite în armonie cu sfatul Său.

1 Corinteni 7:8
8. Neînsurat. Forma greacă este masculină, ceea ce ar arăta că Pavel se referă aici numai la bărbaţii
necăsătoriţi şi văduvi. Fecioarele necăsătorite sunt menţionate în vers. 25.
Văduvelor. Femeile lipsite de soţii lor.
Bine. Gr. kalos, (vezi vers. 1).
Ca mine. Vezi vers. 7.
1 Corinteni 7:9
9. Nu se pot înfrâna. Pavel subliniază importanaţa faptului de a fi înfrânat, dar el recunoaşte că nu toţi
oamenii sunt ca el (vezi vers. 7). În plus, cei care au fost obişnuiţi cu căsătoria pot găsi că e mai greu de a
păstra înfrânarea completă (vezi 1Tim. 5:11,14).
Să ardă. Pavel sfătuieşte pe aceia care au o dificultate nepotrivită de a-şi ţine sub control dorinţele
sexuale, să se căsătorească decât să fie stăruitor supuşi la excitarea dorinţei nesatisfăcute. Îndrumarea de aici
e clară şi în armonie cu tonul general al versetelor anterioare, şi anume păstrarea curăţiei şi cea mai bună
atitudine faţă de căsătorie (vezi vers. 2:3,5). Chiar şi atunci când sunt luate în consideraţie toate problemele
asociate cu viaţa de căsătorie, în timpul unei perioade de persecuţie sau de necaz (vezi vers. 26), e mai bine
ca cineva să se căsătorească decât să fie mistuit lăuntric de starea producătoare de tulburare mentală,
emoţională şi fizică a dorinţei nesatisfăcute.
1 Corinteni 7:10
10. Căsătoriţi. Adică creştini deja căsătoriţi.
Domnul. Pavel întăreşte porunca sa inspirată, referindu-se la învăţătura clară dată de Hristos Însuşi.
Întrucât Isus vorbise în mod specific asupra acestui subiect, apostolul putea să facă o astfel de referire. Când
nu era instrucţiune specifică de la Isus, apostolul dădea sfat proaspăt, inspirat (vezi vers. 12). Mântuitorul
declarase că legătura de căsătorie era sfântă şi de neschimbat (vezi Mat. 5:31,32; Mar. 10:2–12; Luc. 16:18).
Porunca lui Isus nu lasă loc pentru multele scuze de separare legală care sunt acceptate în tribunalele civile
de astăzi, ca de pildă incompatibilitate, cruzime mentală şi altele de o natură de mai mică însemnătate.
Acelaşi lucru era şi printre iudei (vezi Mat. 5:32). Această stare a societăţii fără îndoială influenţa pe creştini
spre a pune întrebarea cu privire la oportunitatea separării între credincioşi. Răspunsul este clar enunţat,
divorţul nu este în planul desăvârşit pentru neamul omenesc. Singurul motiv pentru care e permis divorţul
este adulterul (vezi Mat. 19:9).
Nevasta să nu se despartă. Locul întâi dat aici nevestei poate fi explicat pe temeiul că era o mai mare
înclinaţie pentru soţie să obţină un divorţ. Fiind partea mai slabă, era mai uşor ca ea să sufere oprimare din
partea soţului necredincios. Sau poate scrisoarea cu întrebarea (vezi vers. 1) se ocupa cu un anumit caz, în
care o femeie se gândea să-şi părăsească soţul.
1 Corinteni 7:11
11. Dacă este despărţită. [Dacă se desparte, KJV; Dacă se va fi despărţit, Nitz.] Sau „dacă se
desparte”. Enunţarea aceasta este de fapt o admitere că porunca dată în versetul precedent nu ar fi pe deplin
ascultată, în starea nedesăvârşită a bisericii. Vor fi cazuri de deosebiri matrimoniale care nu ar putea fi
biruite de afecţiune şi îndelungă răbdare creştină şi ar rezulta despărţirea. În astfel de cazuri, soţia lăsată sau
despărţită nu ar trebui să se căsătorească, ci ar trebui să caute împăcarea cu soţul ei.
Lase. Gr. aphiemi, „a îndepărta”, „a lăsa”, „a divorţa”. Acesta e un termen mai tare decât cel tradus
„despărţită”, mai la începutul versetului, deşi poate aici e folosit ca sinonim. În vers. 13, aphiemi e folosit cu
privire la soţie. Legea iudaică recunoştea dreptul soţiei în anumite împrejurări să divorţeze de soţul ei.
1 Corinteni 7:12
12. Celorlalţi. Datoriile persoanelor necăsătorite din biserică au fost tratate mai ales în legătură cu
întrebarea dacă e bine sau recomandabil ca cineva să se căsătorească (vezi vers. 1-9). La fel, porunca
Domnului cu privire la credincioşii căsătoriţi a fost clar enunţată, cum şi cu privire la ce poziţie să ia faţă de

problema separării şi a divorţului (vezi vers. 10,11). Acum, discuţia trece la cazuri în care o parte e creştină,
iar cealaltă nu e. Se pune întrebarea: ar fi recomandabilă şi oportună o separare voluntară în astfel de
împrejurări? Soţul sau soţia credincioasă poate că nu ar dori să rămână în contact intim cu un soţ păgân. Se
dă sfat pentru un asemenea caz.
Nu Domnul. Domnul Hristos a dat instrucţiune cu privire la natura de nedesfăcut şi sacră a legăturii
căsătoriei (vezi Mat. 19:4-6,9). Pavel se ocupă aici de cazuri cu privire la care nu fusese dată învăţătură
explicită de Isus, de unde expresia „zic eu, nu Domnul”. El era inspirat de Duhul Sfânt la darea sfatului care
urmează, dar nu şi-a întemeiat cuvintele pe nici o enunţare relatată anterior, pe care o făcuse Isus (cf. cele de
la 1Cor. 7:10).
Despartă de ea. Puteau să fie cazuri în care o soţie necreştină ar fi fost atât de potrivnică Evanghelie şi
atât de violentă în împotrivirea ei, încât nu dorea să trăiască cu soţul ei creştin. În astfel de cazuri, soţul nu
putea să prevină separarea. Dacă, dimpotrivă, soţia necredincioasă dorea să rămână cu soţul ei credincios, el
nu avea libertatea să caute o separare. Unicul efect al convertirii uneia dintre părţi urma să-l facă pe el sau
pe ea mai gingaş, mai amabil, mai plin de iubire şi mai sincer decât înainte. O căsătorie cu un necredincios
trebuie să fie considerată tot atât de obligatorie pentru un credincios, atâta vreme cât necredinciosul nu se
separă de bunăvoie de soţul său credincios şi nu contractează o nouă căsătorie.
1 Corinteni 7:13
13. Să nu se despartă de bărbatul ei. [Să nu-l lase, KJV.] Sfatul dat în acest verset e similar cu cel dat
în vers. 12, dar e aplicat la cealaltă partea căsătoriei. La fel cum soţul creştin nu are libertatea să divorţeze
de soţia sa necredincioasă, numai pe temeiul deosebirilor religioase, tot aşa soţia creştină nu poate să
divorţeze de soţul ei necredincios, pentru acelaşi motiv.
1 Corinteni 7:14
14. Sfinţit. Gr. hagiazo, „a sfinţi”. Fondul acestei enunţări e fără îndoială temerea din inima unor
credincioşi ai căror soţi nu erau creştini, că ar rezulta întinare sau murdărie din rămânerea în legătură intimă
de căsătorie cu necredincioşii. Pavel nu vrea să spună că soţul necredincios sau soţia necredincioasă s-ar
face sfinţi sau ar fi convertiţi la creştinism, numai prin continuarea convieţuirii matrimoniale cu un creştin,
sau că necredinciosul ar ajunge ca treptat să fie înclinat faţă de creştinism, observând efectul lui asupra
tovarăşului său. Lucrul acesta el îl tratează mai târziu (vezi vers. 16). El vorbeşte aici despre o stare care
exista de îndată ce o parte a căsătoriei devenea creştin, nu de ceva care urma să se dezvolte în viitor.
„Sfinţit”, deci, descrie doar starea care nu întinează. Partenerul care nu crede e sfinţit în legătură cu
chestiunea oportunităţii ca păgânii şi creştinii să trăiască laolaltă în căsătorie. Dacă căsătoria este legală şi e
recunoscută ca atare de biserică, cei doi sunt prin legătura căsătoriei, un trup şi sunt indisolubil uniţi (vezi
Gen. 2:24; Mat. 19:5, 6; Efes. 5:31). Acesta fiind cazul, e potrivit ca ei să trăiască laolaltă. Nu e nevoie de
divorţ.
Copiii... ar fi necuraţi. Adică născuţi dintr-o căsătorie nesfântă şi astfel, într-un anumit sens,
nelegitimi. Dacă ar fi recomandat divorţul, pe temeiul faptului că unul dintre soţi era păgân, s-ar fi lăsat a se
înţelege că o astfel de căsătorie ar fi fost nelalocul ei. Corintenii înşişi nu credeau că copiii din căsătoriile
mixte erau nelegitimi, deci chiar după propriile lor idei, căsătoria trebuia să fie legitimă.
Acum sunt sfinţi. Adică în acelaşi fel cum soţul necredincios e sfinţit de soţia credincioasă. Ei sunt
sfinţi în sensul că sunt născuţi dintr-o legătură sfinţită.
1 Corinteni 7:15
15. Cel necredincios. Masculinul e folosit aici pentru ambele părţi cum se vede mai departe în verset.
Despartă. Sau „să se separe”.
Nu sunt legaţi. [Nu e sub robie, KJV.] Gr. douloo, „a înrobi”, „a aduce la robie”. Dacă soţul necreştin
nu doreşte să rămână cu cel creştin şi de bunăvoie îl (sau o) părăseşte, creştinul nu trebuie să se simtă obligat
să menţină căsătoria cu orice preţ. Partenerul necredincios care doreşte să părăsească pe soţul său nu trebuie
să fie împiedicat de a face aşa. Creştinul nu e sub obligaţia de a încerca să trăiască cu un soţ păgân,
împotriva voinţei acestuia.

În pace. [La pace, KJV.] Literal „în pace”. Creştinul să se străduiască cu toată puterea să trăiască în
armonie cu soţul necredincios, fără a face compromis faţă de principiu (vezi Rom. 12:8; Evr. 12:14).
Creştinismul e o religie a păcii, care caută să prevină sau să evite cearta şi neînţelegerea (vezi Ioan 14:27;
Rom. 14:19; 2 Cor. 13:11; Filp. 4:7). Dacă pacea nu poate fi avută câtă vreme creştinul şi necreştinul trăiesc
laolaltă în căsătorie legală şi necredinciosul stăruie la despărţire, ar trebui să fie acord la o despărţire
paşnică.
1 Corinteni 7:16
16. Mântuie. Motivul pentru care partea credincioasă dintr-o căsătorie nu ar trebui să părăsească pe
cealaltă sau să dorească să fie despărţită de necredincios e că poate necreştinul ar putea fi determinat să
primească pe Hristos ca Mântuitor prin exemplul sau influenţa celui credincios. Convertirea celui
necredincios ar aduce multă fericire şi binecuvântare familiei, ca un tot, şi credinciosului în particular.
Scopul acesta este atât de important încât creştinul ar trebui să fie dispus să fie răbdător şi îndelung
îngăduitor pentru a-l realiza. El n-ar trebui să înceteze nici măcar pentru o clipă să trăiască o viaţă creştină,
indiferent ce provocare s-ar isca pentru a-l mâna să facă altfel. Ar trebui să fie comuniune continuă cu
Dumnezeu în rugăciune, ca soţul necredincios să poată fi câştigat de la necredinţă la o pregătire paşnică,
armonioasă şi fericită pentru căminul ceresc.
Să rămână. [Să umble, KJV; Să-şi meargă drumul, G. Galaction.] Acceptarea creştinismului nu
înseamnă în mod necesar că trebuie să aibă loc o schimbare în statutul economic, social sau vocaţional al
credinciosului. Vestea cea bună proclamată de solii Evangheliei în unele cazuri a produs o mare excitare
printre cei care au crezut, atât iudei, cât şi Neamuri. Viziunea experienţei mai înalte, mai fericite, mai sfinte
pe care ea o prezenta, acea ca rezultat determinarea unora de a fi indiferenţi faţă de lumea aceasta şi
treburile ei. Aceştia căutau să părăsească ocupaţiile lor obişnuite (vezi 2Tes. 3:6-12). Evanghelia nu caută să
răstoarne brusc ordinea de lucruri existentă. În schimb, ea pătrunde cu încetul în toate treburile vieţii omului
şi produce o schimbare printr-un proces lent şi ordonat. Învăţătura acestui verset e bine exprimată de
Neander: „Aici învăţăm faptul general că creştinismul nu tulbură legăturile existente, în măsura în care nu
sunt păcătoase, ci numai tinde să insufle în ele un duh nou.” (Lange)
1 Corinteni 7:17
17. L-a aşezat Dumnezeu. [Dumnezeu a împărţit, KJV; G. Galaction.] Vezi vers. 7.
1 Corinteni 7:18
18. Să rămână tăiat împrejur. [Să nu se facă netăiat împrejur, KJV; Să nu se ascundă, G. Galaction.]
Iudeii circumcişi care devin creştini nu trebuie să ascundă faptul că sunt tăiaţi împrejur, aşa cum au făcut
anumiţi iudei care au părăsit iudaismul şi s-au făcut păgâni (vezi Josephus Antichităţi xii. 5. 1 [241]; 1 Mac.
1:15).
Să nu se taie împrejur. [Să nu se facă tăiat împrejur, KJV.] Ritualul iniţiatic al circumciderii, practicat
de iudei în acord cu porunca lui Dumnezeu, dată lui Avraam, nu trebuia impus convertiţilor la creştinism
dintre Neamuri (Fapte 15:24-29).
1 Corinteni 7:19
19. Tăierea împrejur nu este nimic. Nici supunerea la ritualul iudaic al circumciderii, nici neglijarea
de a face aşa ceva nu putea să afecteze legătura unei persoane cu Dumnezeu, prin credinţa în Isus. Accentul
este pus aici pe adevărul că ceremoniile şi ritualurile exterioare sunt fără valoare, când sunt lipsite de
credinţa în Hristos (vezi Gal. 5:6; 6:15). Copilul nou-născut al lui Dumnezeu este acceptat de El nu datorită
unor fapte pe care el le-ar putea săvârşi, ci datorită credinţei sale în marea lucrare săvârşită pentru el, de
Hristos, pe cruce (vezi Ioan 3:16; Rom. 4:5; Efes. 2:8, 9). Avraam, despre a cărui credinţă se vorbeşte ca
fiind o pildă pentru toţi cei care cred în Hristos, e numit părintele tuturor celor care exercită o credinţă
asemănătoare în Isus, fie că sunt sau nu circumcişi (vezi Rom. 4:9,11,12).
Ci ţinerea. Comparaţi Gal 5.6; 6:15. Ideea este că ceea ce are importanţă e ţinerea poruncilor lui
Dumnezeu. Dumnezeu nu apreciază religia cuiva după ţinerea din partea acestuia a ceremoniilor rituale, ci
după legătura lui cu principiile legii divine (vezi Ecl. 12:13; Ioan 14:15, 21, 23; 15:10; 1Ioan 2:4–6). Un om
poate să ţină poruncile, fie că este sau nu este circumcis.

1 Corinteni 7:20
20. Fiecare să rămână. Vezi vers. 24. Oamenii sunt sfătuiţi să continue în starea sau circumstanţele
vieţii în care sunt când răspund la chemarea lui Isus de a-I servi. Primirea lui Hristos şi a felului Lui de viaţă
nu dă cuiva autoritatea de a se răscula împotriva ordinii existente a lucrurilor şi de a căuta să fugă de
însărcinarea sa, în afară de cazul unui conflict între acestea şi principiile adevărului. Pavel îşi ilustrează
susţinerea în vers. 21.
1 Corinteni 7:21
21. Rob. [Slujitor, KJV.] Gr. doulos, „sclav” (vezi Rom. 1:1). Sclavii care primeau pe Mântuitorul nu
erau prin aceasta eliberaţi de starea lor de sclavie faţă de stăpânii lor.
Să nu te nelinişteşti de lucrul acesta. Nu îngădui ca aceasta să fie o cauză de mare îngrijorare şi
mâhnire, nu considera că e o dezonoare. Nu îngădui ca libertatea ta spirituală în Isus, de curând descoperită,
să te facă să dispreţuieşti poziţia ta de sclav fizic, ci deprinde-te să fii mulţumit cu starea în care te aflai când
ai aflat pe Mântuitorul (vezi Filp. 4:11; 1Tim. 6:6,8; Evr. 13:5). Sclavul e învăţat să-şi facă datoria faţă de
stăpânul său pământesc, mărturisind prin aceasta despre puterea transformatoare a Evangheliei (vezi Efes.
6:5–8; Col. 3:22–24; 1 Tim. 6:1; Titus 2:9, 10; 1Pet. 2:18, 19). Dumnezeu se îngrijeşte de toţi copii Săi,
indiferent care le-ar fi poziţia în viaţă şi El va da har şi putere oricui, potrivit cu nevoile şi circumstanţele
sale (vezi Filp. 4:19).
Foloseşte-te. Două interpretări ale celei de-a doua jumătăţi a versetului acestuia sunt date de
comentatori, depinzând de faptul dacă propoziţia „foloseşte-te” se referă la folosirea libertăţii sau la
folosirea sclaviei. Potrivit cu una din interpretări, sclavilor convertiţi li se spune să nu se neliniştească
privitor la starea lor socială. Chiar dacă ar fi putut în chip legitim să-şi capete libertatea, n-ar fi trebuit să fie
neliniştiţi de a face aşa, ci să rămână în sclavie, cunoscând că oamenii liberi şi sclavii erau toţi una în
Hristos (vezi 1 Cor. 12:13; Gal. 3:27, 28; Col. 3:11). În plus, această stare rea urmează ca în curând să
ajungă la sfârşit, prin a doua venire a lui Hristos (vezi 1Cor. 7:26,29), şi atunci toţi credincioşii care acum
sunt sclavi, vor fi făcuţi liberi atât fizic, cât şi spiritual. Cealaltă interpretarea prezintă pasajul ca un îndemn
pentru sclavul credincios să se folosească de oferta de eliberare, dacă are prilejul să facă aşa. Această ultimă
interpretare este în armonie cu sfatul lui Pavel relativ la căsătoriile mixte (vezi vers. 15). E cu neputinţă de a
determina concludent gândul lui Pavel.
1 Corinteni 7:22
22. Slobozit. [Om liber, KJV.] mai degrabă „omul eliberat”. Sclavul devenit creştin, prin convertirea
lui e făcut liber, adică i se acordă eliberare din sclavia păcatului, de către Domnul Isus Hristos. Pare că
argumentul acesta e dat pentru a mângâia pe sclav care fusese îndemnat să fie mulţumit cu soarta lui şi să nu
caute să scape de ea. Sclavia păcatului, care mai înainte ţinea pe sclav în grozava ei strânsoare, era mult mai
rea decât robia trupească la un stăpân pământesc. Dar el fusese eliberat din sclavia păcatului. În felul acesta,
starea lui, deşi încă aceea de sclav, e mult mai bună decât era înainte, el e acum cu adevărat un slobozit, un
om făcut liber de Domnul. Alţii care nu încercaseră convertirea, poate însuşi stăpânul de sclavi, sunt într-o
stare mult mai rea de robie, decât sclavul. Sclavul ar trebui deci să se bucure de eliberarea de răul mai mare.
Cea mai mare binecuvântare pe care o poate primi omul este eliberarea de păcate; dacă o are, n-ar trebui să
fie fără rost neliniştit cu privire la împrejurările externe ale vieţii acesteia (vezi Mat. 6:25–31, 33, 34; Ioan
8:32, 34, 36; Rom. 7:14–20, 23, 24; 8:2; Gal. 5:1).
Rob. [Serv, KJV.] Gr. doulos, „serv” sau „sclav”, ca în vers. 21 şi în prima parte a acestui verset.
Cetăţeanul liber care acceptă invitaţia lui Hristos de a-L urma şi care îşi dă inima Domnului fără rezervă,
devine prin aceasta „robul” lui Isus. Nu există independenţă absolută. Omul este sau robul mizerabil al
păcatului sau fericitul de bunăvoie rob al Creatorului şi Mântuitorului său. Toată lumea civilizată e
guvernată de legi. Nu există degradare în a fi ascultător de legile acceptate ale societăţii în care cineva
trăieşte, cu condiţia ca acele legi să fie în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Cei trei tovarăşi ai lui Daniel
erau gata să asculte de porunca împăratului caldean de a ieşi în Câmpia Dura, unde fusese înălţat marele
chip de aur, dar au refuzat să se închine înaintea lui deoarece aceasta era contrarie poruncii clare a lui
Dumnezeu (Dan. 3:14, 16–18; cf. Exo. 20:4, 5). Ascultarea de Legea lui Dumnezeu, fie ca sclav, fie ca om
slobod, este cea mai înaltă formă de respect şi punere la încercare a situaţiei de ucenic, ca şi cel mai mare
dictat al raţiunii şi al conştiinţei (vezi 1 Cor. 7:19; CT 111; SC 60; MB 146, 147; AA 506). Apostolul arată

că sclavul creştin şi omul slobod sunt pe aceeaşi treaptă, prin faptul că amândurora li se cere să trăiască în
ascultare de Legea lui Dumnezeu.
1 Corinteni 7:23
23. Cumpăraţi. Preţul de cumpărare este sângele nespus de scump al lui Isus (vezi Ioan 3:16; Rom.
5:8, 18, 19; 1Pet. 1:18, 19; 1Pet. 3:18). Sclavii care primesc Evanghelia, deşi legaţi de stăpâni omeneşti şi
lipsiţi de libertate civilă, sunt de o incalculabilă valoare înaintea lui Dumnezeu. Ei sunt robii lui Isus Hristos
şi pot să-L servească rămânând mai departe în supunere la stăpânii lor pământeşti, deoarece Hristos va
socoti un atare serviciu, dacă e făcut cu credincioşie, ca făcut Lui (vezi Efes. 6:5–8; Col. 3:22–24).
Robi ai oamenilor. [Servi ai oamenilor, KJV.] Mai degrabă „sclavi ai oamenilor”. Înţelesul poruncii
„Nu vă faceţi, dar, robi oamenilor” nu e cu totul clar, în contextul de faţă. Unii o înţeleg ca un sfat pentru cei
care sunt liberi sau pentru cei care au fost eliberaţi, să nu se facă sclavi. Alţii consideră porunca drept un sfat
pentru toţi creştinii, fie robi, fie liberi, să fie călăuziţi de principiile adevărului, pe când îşi îndeplineau
datoriile, potrivit cu statutul lor civil în viaţă. În nici o împrejurare ei nu vor călca Legea lui Dumnezeu
pentru a satisface cerinţele oamenilor (vezi Fapte 5:29). Ei vor recunoaşte că Dumnezeu, care a plătit preţul
pentru mântuirea lor, cere completă devoţiune şi supunere neîmpărţită (vezi Luc. 10:27). Ei nu vor îngădui
nimănui să se amestece în drepturile şi datoriile lor de a se închina lui Dumnezeu, potrivit cu dictatele
propriei lor conştiinţe. Duhul Sfânt este călăuza şi învăţătorul creştinului (vezi Ioan 16:13; Rom. 8:14).
Conştiinţa e a Domnului spre a fi călăuzită de El şi nu spre a fi adusă sub controlul vreunui om sau vreunui
grup de oameni. Viaţa aparţine lui Dumnezeu spre a fi cârmuită şi folosită de El, potrivit voii Sale. În toate
privinţele, creştinul este proprietatea lui Dumnezeu (cf. COL 312). Tranzacţia aceasta este din partea lui
Dumnezeu, o cumpărare, iar din partea credinciosului, o consacrare voioasă şi fericită. În felul acesta
proprietatea lui Dumnezeu asupra credinciosului prin Hristos este garanţia eliberării din robie faţă de
oameni, în tot ceea ce are legătură cu voinţa şi conştiinţa, şi dovada adevărului că slujirea lui Hristos este
perfectă libertate (vezi Ioan 8:32, 36; Rom. 6:14, 18, 22).
1 Corinteni 7:24
24. Să rămână... în starea. Versetul acesta repetă îndemnul conţinut în vers. 20. De ce se face
repetarea aceasta? Fără îndoială pentru a scoate în evidenţă faptul să creştinul nu caută să răstoarne sau să
desfiinţeze vreo ordine socială existentă. Biserica Viului Dumnezeu nu e aşezată în lume pentru a
dezorganiza societatea omenească, ci, dimpotrivă, pentru a o consolida. Creştinii pot considera pe bună
dreptate că sclavia este o practică rea şi n-ar trebui să existe printre oamenii civilizaţi. Dar ea a fost permisă
de Dumnezeu în legile Sale pentru vechiului Israel (vezi Lev. 25:44–46; vezi Deu. 14:26). Permisiunea Lui
nu a indicat totdeauna aprobarea Lui. Permisiunea Lui în cazul divorţului era tipică: „Din pricina împietririi
inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsaţi nevestele.” (Mat. 19:8). Misionarul creştin în ţări păgâne nu
încearcă să răstoarne în chip violent obiceiurile şi practicile stabilite când vede că sunt contrarii învăţăturilor
lui Isus. El cunoaşte că o astfel de conduită n-ar promova cauza adevărului, ci ar închide calea pentru un
efort misionar mai departe. Proclamarea credincioasă a Evangheliei, însoţită de puterea Duhului Sfânt, va
săvârşi o reformă în viaţa tuturor acelora care o acceptă şi atunci va fi văzută o schimbare în sistemul social
care îl va aduce în armonie cu adevărul.
Instrucţiunea din versetul acesta n-ar trebui să fie privită ca interzicând creştinului căutarea eliberării
din sclavie, dacă poate face lucrul acesta pe cale legală. Ea sugerează ca el să fie mulţumit să aştepte ca
Domnul să-l călăuzească în chestiunea aceasta. Dacă Domnul nu găseşte de bine să deschidă calea pentru
eliberare, sclavul credincios ar trebui să fie mulţumit să servească pe Domnul acolo unde e. El trebuie să
ţină minte că poate servi pe Dumnezeu efectiv în timp ce serveşte pe stăpânul său pământesc (vezi 1Cor.
7:22). El nu trebuie să aducă defaimă bisericii, creând impresia că spiritul creştinismului e un spirit de
insubordonare. Toţi pot trăi credinţa lui Isus în toate timpurile, mărturisind pentru El înaintea tuturor acelora
cu care vin în contact şi, în felul acesta, răspândind cunoştinţa adevărului (vezi SC 81, 82).
Cu Dumnezeu. Lucrul glorios cu privire la religia lui Isus Hristos este că credinciosul nu e lăsat să
facă singur călătoria vieţii. El e acceptat în familia lui Dumnezeu, în timp ce e pe pământ, şi are tovărăşia
îngerilor cereşti şi a Domnului Isus (vezi Mat. 28:20; Ioan 14:16–18, 21; 15:7). Prin orice experienţă ar fi
chemat să treacă, are cunoştinţa mângâietoare că nu e singur, e Cineva cu el care cunoaşte şi înţelege toate
problemele şi chinurile inimii. Tuturor acelora care-L iubesc şi se încred în El, le e dată asigurarea că chiar
în mijlocul situaţiilor celor mai uluitoare, nu vor fi lăsaţi fără ajutor (vezi Isa. 43:2; Evr. 13:5). Când

credinciosul îşi dă seama de lucrul acesta, va fi mulţumit să rămână în locul atribuit lui, în viaţă, indiferent
care ar fi acela. Când drept rezultat al comuniunii cu Isus, credinciosul se deprinde să considere lucrarea sa
ca fiind în primul rând aceea de a face voia Domnului şi toate posesiunile sale ca mijloace de a-L servi pe
El, atunci se va bucura de o pace a minţii şi de o satisfacţie care nu e cunoscută de cel necredincios (vezi Isa.
20:3; Ioan 14:27).
1 Corinteni 7:25
25. Cât despre fecioare. Pavel se ocupă acum cu o altă chestiune cu privire la care corintenii evident
ceruseră sfat (vezi vers. 1).
N-am o poruncă. Apostolul n-are o enunţare directă anterioară din Scriptură sau din învăţăturile lui
Isus, ca autoritate cu privire la subiectul celor necăsătoriţi. În ce priveşte sfatul său pentru cei „căsătoriţi”, el
a citat porunca dată de Hristos Însuşi (vezi vers. 10). Faptul acesta nu slăbeşte în nici un fel forţa şi nici nu
înlătură inspiraţia instrucţiunii care urmează asupra acestui subiect.
Vrednic de crezare. [Credincios, KJV.] Pavel exprimă în felul acesta autoritatea sa pentru opinia pe
care este gata să o prezinte. Convertirea şi consacrarea lui fuseseră acceptate şi Domnul îl onorase cu lumină
specială. El îşi devotase viaţa unicului scop de a onora pe Dumnezeu şi de a face voia Lui. El căuta fără
încetare să ajungă la desăvârşirea în Hristos (Filp. 3:13,14). Datorită faptului acestuia, e lucru cert că el nu
ar fi dat sfat pentru nici o consideraţie egoistă sau lumească. Ceea ce scria urma să fie primit ca voia lui
Dumnezeu cu privire la chestiunea în discuţie.
1 Corinteni 7:26
26. Cred eu. [Presupun, KJV.] Sau „gândesc”.
Având în vedere. [Pentru, KJV.] Mai degrabă „din cauza”.
De acum. [Prezentă, KJV.] Sau „la îndemână”. Cuvântul tradus în felul acesta e folosit în 2Tes. 2:2,
cu privire la a doua venire a lui Hristos „ca şi cum ar fi venit”.
Strâmtorarea. Gr. anagke, însemnând „nevoie” (cap. 7:37, tradus „nevoit” sau „silit”) sau „necazurile”
(1Tes. 3:7, etc.). În Luc. 21:23, anagke e folosit cu privire la necazul care urma să vină pe pământ în
legătură cu distrugerea Ierusalimului. Pavel fără îndoială se referea la iminenţa unui timp de mare
strâmtorare şi necaz pentru comunitatea creştină.
Bine. Gr. kalos, (vezi vers. 1). Studiind sfatul cu privire la căsătorie, credinciosul ar trebui să reţină că
în îndrumarea purtării sale e necesar să se gândească nu numai la ceea ce este îngăduit [„legal”], dar şi la
ceea ce este bine [„oportun”] (vezi cap. 6:12; 10:23).
Fiecare. [Om, KJV; Oricine, G. Galaction.] Gr. anthropos, termenul generic pentru om, fie bărbat, fie
femeie.
Să rămână aşa cum este. [Aşa să fie, KJV.] Expresia aceasta poate fi înţeleasă în două feluri: (1) ca
sfat de a rămâne aşa cum erau. Comparaţi sfatul cu privire la schimbarea ocupaţiei cu prilejul primirii lui
Hristos (vezi vers. 17, 18, 20, 24); (2) ca referindu-se la ceea ce urmează, adică credincioşii urmează să se
conducă în chestiuni relativ la cei necăsătoriţi după instrucţiunea dată în vers. 27-28. Având în vedere
calamităţile ce ameninţau să vină, credincioşii sunt sfătuiţi să evite intrarea într-o situaţie care ar fi sporit
încurcăturile şi necazurile lor.
1 Corinteni 7:27
27. Legat. Gr. deo, „a lega”, „a fixa”. Căsătoria e adesea numită astăzi, o legătură, subliniind natura
permanentă a unirii în care s-a intrat când două persoane s-au căsătorit.
Dezlegat. Adică prin despărţire sau divorţ. Apostolul învaţă că chiar în timp de criză sau de
evenimente neprevăzute, nu trebuie să aibă loc o neglijare a răspunderilor care revin persoanelor căsătorite.
Li se cere să continue în legătura de căsătorie şi să-şi facă datoria ca persoane căsătorite. Deşi s-ar putea să
vadă că le stau în faţă dificultăţi sporite, în timpuri de persecuţie, şi greutăţi, nu trebuie să se gândească la

ruperea legăturii datoriei pentru a evita neplăceri şi suferinţe. Ei trebuie să-şi facă datoria şi să se încreadă în
Dumnezeu spre a se îngriji de ei.
Nu este legat? [Eşti dezlegat, KJV.] Adică eşti într-o stare de libertate de legătura căsătoriei? Expresia
se aplică atât celibatarilor, cât şi văduvilor.
Nu căuta nevastă. Văduvului sau celibatarului i se dă sfatul să nu fie nerăbdător de a intra în relaţia de
căsătorit (cf. cele de la vers. 1). Versetul acesta nu învaţă că Pavel dezaproba căsătoria sau că el o declarase
ilegală (aşa cum probabil gândeau unii dintre credincioşii corinteni, vezi vers. 28). El caută mai degrabă să
cruţe pe creştini de complicaţii zadarnice, în vremuri de criză (vezi vers. 26). E adevărat că persoanele
necăsătorite o duc mai uşor în vremuri de necaz.
1 Corinteni 7:28
28. Nu păcătuieşti. [N-ai păcătuit, KJV.] Chestiunea căsătoriei e lăsată pe seama fiecărei persoane să
decidă singură, potrivit cu înclinaţia şi nevoia. Sfatul pe care Pavel îl dă în capitolul acesta e intenţionat să
fie o călăuză sigură pentru toţi aceia care stau în faţa chestiunii căsătoriei, mai ales în împrejurări potrivnice.
Dar, după ce totul a fost spus, decizia ultimă stă în mâinile fiecărei persoane. Fiecare poate alege calea care
corespunde propriei sale situaţii, cunoscând că atât căsătoria, cât şi celibatul sunt acceptabile înaintea lui
Dumnezeu. Sunt împrejurări când pare neînţelept a se căsători. Dar celibatul nu e impus nimănui; trebuie să
fie în totul o chestiune de hotărâre individuală.
Necazuri pământeşti. [Necazuri în trup, KJV; Suferinţă în trupul lor, G. Galaction.] Grijile soţului,
soţiei şi copiilor şi alte datorii ale vieţii de căsătorie produc încurcături speciale, în vremuri de persecuţie şi
de necaz (vezi Mat. 24:19; cf. Luc. 23:28-30). Cuvintele „în timp” atrag atenţia la viaţa pământească cu
toate interesele ei, aici indicând viaţa domestică particulară, cu multele ei griji privitoare la hrană,
îmbrăcăminte şi protejarea tuturor posesiunilor familiei. În zilele de persecuţie care aveau să vină asupra
bisericii, unii credincioşi urmau să fie întemniţaţi, torturaţi şi daţi la moarte. Familiile urmau să fie
împrăştiate şi membrii, duşi în exil, din cauza credinţei lor. În asemenea împrejurări, spune Pavel, ar fi mai
bine să rămână necăsătoriţi.
Cruţ. [Vă cruţ, KJV.] Mai degrabă „aş vrea să vă cruţ”. În ce priveşte înţelesul acestei expresii, e o
deosebire de păreri printre comentatori. Sunt date două interpretări: (1) „Nu voi stărui mult asupra acestor
rele, pentru ca să vă cruţ de a auzi despre ele.”; (2) „Vă dau aceste îndrumări pentru a vă scăpa de aceste
necazuri.” Cea din urmă e cea mai probabilă.
1 Corinteni 7:29
29. Vremea. Gr. kairos, un punct sau o perioadă de timp anume (vezi Rom. 13:11). Domnul Însuşi
îndemna pe credincioşi să trăiască în aşteptarea celei de-a doua veniri a Lui şi a sfârşitului lumii (vezi Mat.
24:42, 44; 25:13; Mar. 13:32–37). Învăţăturile lui Isus şi ale apostolilor Lui arată că marea ocupaţie a vieţii
este pregătirea pentru un cămin în împărăţia slavei veşnice a lui Dumnezeu (vezi Mat. 6:19–21, 33; 10:38,
39; Mar. 10:21). Timpul în care poate fi făcută această pregătire a fost întotdeauna prezentat ca scurt (vezi
Rom. 13:11). Pentru noi astăzi, judecata de cercetare se apropie repede de încheiere şi când se va fi sfârşit,
va fi pentru veşnicie, prea târziu pentru a obţine o pregătire pentru cer. De aceea toţi trebuie să se asigure de
acceptarea lor drept candidaţi pentru împărăţia slavei (vezi Isa. 55:6, 7; Dan. 8:14; 9:24–27; Rom. 9:28; 2
Cor. 6:2; Evr. 3:13; 2Pet. 1:10; Apoc. 22:10–12). Toţi ar trebui să trăiască într-o comuniune atât de strânsă
cu cerul, încât, indiferent când vine chemarea de a depune grijile acestei vieţi, să nu fie luaţi pe neaşteptate
(vezi Mar. 13:35–37; Luc. 18:1; 21:34–36; 1Tes. 5:1–6,17, 22, 23). Creştinul care e treaz faţă de acest fapt
grozav că trebuie să fie pururea gata să întâmpine pe Dumnezeu, nu-şi va îndrepta inima spre lucruri
pământeşti. El va fi întotdeauna conştient de incertitudinea vieţii şi de natura temporară, trecătoare a acestei
lumi şi va trăi într-o stare de continuă promptitudine pentru venirea Domnului (vezi Col. 3:1,2).
Pentru ca. [Rămâne, KJV; Aşa încât, G. Galaction.] În vederea scurtimii timpului disponibil pentru
oameni ca să se pregătească pentru veşnicie – în cel mai bun caz, timpul nu e mai lung ca scurta durată a
vieţii – creştinii nu se vor lega prea tare de legături şi posesiuni pământeşti. Ei nu vor îngădui ca nimic, nici
chiar legăturile de familie, să stea în calea hotărârii lor de a fi gata pentru cer.
Ca şi cum n-ar avea. Argumentul anterior duce la concluzia că nici o altă alegere nu este lăsată pentru

cei care au soţii, decât ca ei să refuze de a îngădui ca situaţia de căsătorit să ducă la uitarea obligaţiei de a fi
în legătură cu Cerul totdeauna. Cu alte cuvinte, grijile, răspunderile şi plăcerile căsătoriei trebuie să fie
făcute secundare faţă de marele obiectiv al vieţii, care este comuniunea constantă cu Domnul şi
promptitudine plină de râvnă pentru venirea Lui. Versetul acesta scoate în evidenţă adevărul că în toate
împrejurările şi în toate timpurile, iubirea pentru Dumnezeu şi ascultarea cerinţele Lui trebuie să aibă
deplină prioritate în viaţa credinciosului (vezi Deu. 6:5; 10:12; Ecl. 12:13; Mat. 22:37, 38). Versetul acesta
nu trebuie să fie înţeles ca învăţând vreo lipsă de afecţiune şi de amabilitate în legătura de căsătorie sau ca o
contrazicere a instrucţiunii specifice cuprinsă în versetul de început la acestui capitol.
1 Corinteni 7:30
30. Ca şi cum n-ar plânge. Acela a cărui minte e plină de Duhul Sfânt nu va fi necuvenit afectat de
experienţele acestei vieţi. Aceia care sunt mâhniţi îşi vor înfrâna durerea prin nădejdea sigură a vieţii
viitoare în slavă. Credinţa în Dumnezeu şi făgăduinţele Lui vor calma inima tulburată (vezi Isa. 26:3).
Ca şi cum nu s-ar bucura. Aceia care sunt fericiţi în posesiunile şi binecuvântările lor pământeşti sunt
avertizaţi împotriva găsirii în ele a fericirii lor celei mai mari. Succesul şi faima lumească revenind sorţii
oamenilor nu trebuie să fie considerate ca temeiuri pentru bucurie excesivă. Oamenii trebuie să ţină minte că
cele pământeşti nu sunt vrednice de încredere, dându-şi seama că fericirea lor permanentă nu poate fi găsită
în nici o formă de realizare lumească (vezi Iac. 4:14; 1 Pet. 4:2–4; 1Ioan 2:15–17). Totuşi e cu desăvârşire
drept ca noi să fim recunoscători pentru lucrurile bune ale vieţii şi fericiţi pentru tot ceea ce iubitorul nostru
Părinte a procurat pentru folosul nostru.
Ca şi cum n-ar stăpâni. E drept de a achiziţiona proprietăţi şi de a se angaja în întreprinderi, dar toată
bogăţia materială trebuie să fie recunoscută ca de o durată incertă, care în curând va fi părăsită. Tot ce are
omul trebuie să fie părăsit şi lăsat atunci când e chemat de moarte să plece (vezi Luc. 12:15; Col. 3:2; 1Tes.
4:16, 17; 1 Ioan 2:15, 17.) Având în vedere că într-o zi în curând, toate cele pământeşti vor trece,
credincioşii ar trebui să-şi concentreze atenţia la adunarea unei comori în cer (vezi Mat. 6:19-21).
1 Corinteni 7:31
31. Folosesc. Gr. chraomai „a se folosi”, „a avea de-a face cu”. Câtă vreme oamenii rămân în lumea
aceasta căzută, va fi necesar de a se folosi de lucrurile care sunt în lume pentru a procura cele necesare
vieţii, ca de pildă hrană, îmbrăcăminte şi adăpost. E perfect corespunzător ca oamenii să se folosească „de
lumea aceasta”, deoarece pentru un aşa scop a fost făcută (vezi Gen. 1:26–31; Isa. 45:18).
Folosi. [Abuza, KJV.] Gr. katachraomai „a folosi din plin”, „a folosi rău”. Totuşi, katachraomai
uneori nu e deosebit în înţeles sau e numai uşor deosebit de chraomai (vezi mai sus, la „folosesc”). Dacă
acesta e cazul aici, pasajul poate fi tradus „Şi aceia care se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar
folosi de ea.” Creştinii sunt chemaţi să fie înţelepţi în felul în care se folosesc de lucrurile lumii acesteia,
neexercitând libertatea lor în folosirea lucrurilor Domnului lor pentru satisfacerea dorinţelor egoiste şi
pentru proslăvirea oamenilor. Ei trebuie să fie atenţi ca nu cumva să îngăduie ca interesul lor faţă de
lucrurile lumii acesteia să copleşească interesul lor faţă de lucrurile împărăţiei lui Dumnezeu. Ei ar trebui să
lase ca raţiunea lor sfinţită să conducă, subordonând dorinţele egoiste ale inimii fireşti cerinţelor superioare
ale bunăstării lor spirituale (vers. Mat. 6:31–34; 13:22; Luc. 21:34).
Chipul. [Înfăţişarea, KJV¸Faţa, G. Galaction.] Gr. schema, „înfăţişarea exterioară”, „forma”, aici
referindu-se la lume şi la starea ei prezentă.
Trece. Întrucât lumea în starea ei prezentă urmează să ajungă la un sfârşit (vezi 2Pet. 3:10; 1 Ioan
2:17; Apoc. 21:1), e o nebunie de a-şi fixa inima la lucrurile trecătoare ale vieţii. Părinţii îndeosebi ar trebui
să fie atenţi spre a evita să nu fie prinşi în cursă de Satana pentru a-şi devota timpul şi energiile la acţiunea
de a aduna avere, în timp ce dezvoltarea mentală şi cultura morală a copiilor lor sunt neglijate.
1 Corinteni 7:32
32. Fără griji. Gr. amerimnoi, „liberi de grijă chinuitoare” (cf. cele de la Mat. 6:25). Contextul
pasajului acestuia arată că sfatul dat aici are o referire specifică la timpurile de criză sau împrejurări
neprevăzute, ca de pildă persecuţia care însoţea mărturisirea de credinţă în Hristos, în Imperiul Roman, în
sec. I. Nu e de dorit ca în asemenea timpuri, creştinii să facă ceva pentru a-şi spori necazul şi îngrijorarea pe

care în chip inevitabil trebuie să le întâmpine; de asemenea s-ar putea să fie mai bine pentru ei să renunţe la
privilegiul căsătoriei. Bărbatul căsătorit se presupune că are mai multe răspunderi materiale decât cel
necăsătorit. Totuşi, aceasta nu înseamnă în mod necesar că el nu se poate preda Domnului, tot atât de deplin
ca şi cel necăsătorit. Într-adevăr, când ambele părţi ale unei căsătorii sunt cu totul consacrate lui Dumnezeu,
rezultatele vor fi o sporită predare faţă de Dumnezeu.
Lucrurile Domnului. [Care aparţin Domnului, KJV; Ale Domnului, G. Galaction.] Adică lucrurile care
ţin de religie, lucrurile spirituale, contrastate cu treburile care aparţin acestei vieţi pământeşti. Cel „ce nu
este însurat” nu e împovărat de răspunderile familiei. Timpul şi energia lui nu sunt consumate în îngrijorare
de nevoile materiale ale familiei, mai ales în zile de necazuri şi de persecuţie. El are libertatea să dea atenţia
lui neîmpărţită lucrurilor care sunt legate de înaintarea împărăţiei lui Dumnezeu. Pavel, personal, prefera o
astfel de umblare. În felul acesta este drept ca un om, dacă doreşte lucrul acesta, să rămână necăsătorit şi să
se consacre lucrării Domnului. Dar Pavel deja explicase (vers. 2-9) că pentru marea majoritate, căsătoria e
un lucru mai bun (vezi Mat. 19:10-12). Celibatul nu e în sine o stare de mai mare curăţenie sau onoare decât
căsătoria. Faptul acesta trebuie reţinut bine în minte pentru a feri de o concluzie înşelătoare la care unii au
ajuns în studierea din partea lor a capitolului al 7-lea. Pavel care în unele pasaje din acest capitol pare să
descrie starea de necăsătorit ca mai onorabilă, în altă parte înalţă valorile şi virtuţile vieţii de căsătorie şi ale
familiei creştine (vezi Efes. 5:21–32; cf. Evr. 13:4).
1 Corinteni 7:33
33. Să placă nevestei. Lucrul acesta e corespunzător. Totuşi bărbatul căsătorit, în marea lui dorinţă de
a plăcea soţiei sale, s-ar putea să neglijeze împlinirea, aşa cum ar trebui, a datoriilor sale religioase evidente
(vezi 1T 436; 5T 362).
1 Corinteni 7:34
34. Este o deosebire. Dovezile textuale sunt considerabil împărţite (cf. pag. 10) la punctul acesta.
Punctuaţia e, la fel, incertă. Sunt două redări principale [în limba engleză]: (1) aceea reprezentată de KJV şi
(2) aceea reprezentată de RSV. RSV leagă prima parte a vers. 34 cu vers. 33 în felul acesta: „Dar bărbatul
căsătorit se îngrijeşte de treburile lumii, cum să placă soţiei sale şi interesele lui sunt împărţite. Şi femeia
necăsătorită sau fata se îngrijeşte de treburile Domnului, cum să fie sfântă cu trupul şi cu duhul.” Indiferent
care redare e adoptată, învăţătura generală rămâne aceeaşi, şi anume că starea de necăsătorit, fie a
bărbatului, fie a femeii, are avantajul de a fi mai puţin probabil influenţată de „strâmtorarea de acum” (vers.
26).
Cea nemăritată. [Femeia nemăritată, KJV.] Ceea ce e adevărat cu privire la starea de celibat în
vremuri de criză, e tot aşa de aplicabil la femeia nemăritată, ca şi la bărbatul necăsătorit.
Sfântă. Nu trebuie să se deducă de aici că femeile căsătorite în virtutea căsătoriei lor sunt mai puţin
sfinte decât cele necăsătorite (vezi vers. 32). Nu se spune că în curăţenie şi spiritualitate, femeia necăsătorită
are un avantaj faţă de cea căsătorită, ci în libertatea faţă de răspunderile vieţii de căsătorie care preocupă
atenţia.
Trupul. Vezi Rom. 12:1.
Măritată. Comparaţi vers. 33.
1 Corinteni 7:35
35. Binele. [Folosul, KJV; G. Galaction.] Pavel caută acum să asigure pe credincioşi că tot ce spusese
până aici în legătură cu căsătoria este spre propriul lor bine. El n-are nici dorinţa şi nici intenţia să le impună
celibatul, deşi el personal găsise că starea de celibat era cea mai bună pentru lucrarea ce fusese chemat de
Domnul să îndeplinească. Nu e o obligativitate; fiecare să cumpănească bine sfatul care s-a dat şi apoi să ia
propria sa hotărâre. Creştinul ar trebui să aleagă calea care va prezenta cele mai puţine obstacole deplinei
consacrări în slujba Domnului.
Laţ. [Cursă, KJV.] Gr. brochos, „un laţ”, „un nod care alunecă”. Nu e nici un efort pentru a prinde în
laţ conştiinţa. Pavel nu caută să-i reţină de la ceea ce era îngăduit şi de la ceea ce binele societăţii, în
vremuri normale, în general cere. Nu era dorinţa de a-i opri de a urma o cale care ar fi contribuit la fericirea

lor adevărată, ci mai degrabă, un efort de a-i ajuta într-o vreme de „strâmtorare” (vers. 26) şi persecuţie.
Frumos. [Cuviincios, KJV; Bună cuviinţă, G. Galaction.] Gr. euschemon, „decent”, „cuviincios”.
Pavel se referă la ceea ce contribuie la bună-cuviinţă.
Fără piedici. Vezi vers. 32.
1 Corinteni 7:36
36. Dacă cineva. Comentatorii dau două interpretări divergente la vers. 36-38. Unii aplică pasajul la
tatăl unei fiice fecioare sau la un presbiter şi biserica sa, în timp ce alţii îl aplică la un tânăr şi logodnica lui.
Această ultimă variantă e reflectată în traducerea care se găseşte în RSV.
În favoarea primei vederi sunt următoarele: (1) expresia „fata lui” [„fecioara lui”] e un termen
neobişnuit prin care să se desemneze o logodnică; (2) expresia „să fie măritată” [G. Galaction] (ekgamizo;
dovezile textuale favorizează [cf. pag. 10) exprimarea gamizo) în general înseamnă „a da în căsătorie”.
Aceasta ar reprezenta acţiunea unui tată şi nu aceea a unui tânăr. Aceia care susţin această primă vedere dau
explicaţia că grecii, la fel ca orientalii, credeau că tatăl avea autoritate absolută asupra fiicelor sale
necăsătorite şi chestiunea căsătoriei lor era o chestiune asupra căreia el avea să decidă. Acesta este încă
obiceiul în multe ţări orientale astăzi. Dacă o fată rămânea nemăritată peste o anumită vârstă, lucrul acesta
era considerat ca o ruşine pentru ea şi pentru tatăl lor. De unde preocuparea părinţilor orientali de a găsi
parteneri corespunzători pentru fiicele lor înainte să treacă de „floarea vârstei lor”.
În favoarea celei de-a doua vederi, că referirea este la un tânăr şi logodnica lui, sunt următoarele: (1)
verbul „să se mărite” este fără un subiect exprimat, dacă tatăl şi fiica sunt subiectul primei părţi a versetului;
(2) expresiile ca „nu este nevoit” [„nu are necesitate”] şi „hotărât în inima lui” [„are putere asupra voinţei
sale”] (vers. 37) pare să descrie o luptă mai intensă şi de o natură diferită decât aceea pe care ar încerca-o un
tată când dă în căsătorie pe fiica sa.
La obiecţia că gamizo (vezi mai sus) înseamnă numai „a da în căsătorie” şi nu „a căsători”, s-ar putea
nota că verbele greceşti care se termină în –izo, adesea îşi pierd înţelesul lor cauzativ distinctiv. Acesta ar fi
putut fi cazul cu gamizo, deşi în altă parte în NT, el înseamnă clar numai „a da în căsătorie” (Mar. 12:25;
ekgamizo apare în Mat. 22:30; 24:38; Luc. 17:27, deşi în aceste texte din urmă dovezile textuale favorizează
[cf. pag. 10] redarea gamizo).
Unii comentatori care susţin că e vorba de un tânăr şi logodnica lui explică expresia „fecioară” în
termenii presupunerii că Pavel se referă aici la căsătoria spirituală, în care tineri evlavioşi îşi luau fecioare şi
trăiau cu ele într-o unire spirituală, sub legăminte de celibat. În ce priveşte referiri la acest obicei, vezi
Parabola Păstorul lui Herma ix. 11, Viziunea i. 1; Irineu, Împotriva ereziilor 1. 6. 3; Tertullian, Despre Post
17; Despre acoperirea cu văl a fecioarelor 14. Interpretarea aceasta trebuie să fie respinsă, deoarece face în
chip tacit pe Pavel să aprobe un obicei care e cu totul nebiblic. A doua vedere nu poate să cuprindă mai mult
decât cazul unei perechi logodite.
Să treacă de floarea vârstei. Textul grec poate fi tradus fie „dacă ea a trecut de floarea tinereţii” sau
„dacă el a trecut de floarea tinereţii”. Dacă vers. 36 şi 37 sunt strict paralele, traducerea „dacă el a trecut de
floarea tinereţii” ar trebui să fie adoptată ca să concorde cu expresia paralelă „nu este nevoit” (vers. 37).
Nevoia cere aşa. Potrivit cu întâia vedere, sfatul este cu privire la tată, când devine vizibil că ar fi
neînţelept să reţină consimţământul la căsătoria fiicei, fie pentru motivul arătat mai sus, fie pentru oricare alt
motiv temeinic. Potrivit cu a doua vedere, sfatul este cu privire la tânărul cu pasiuni tari (cf. la vers. 9).
Ce vrea. Fie tatăl, fie tânărul (vezi mai sus).
Nu păcătuieşte. Vezi vers. 9, 28.
Să se mărite. Dacă subiectul acestui verset sunt peţitorul şi logodnica sa, expresia urmează în chip
natural; dacă e vorba de tată şi de fiica lui fecioară, atunci subiectul propoziţiei este numai subînţeles (vezi
mai sus).

1 Corinteni 7:37
37. Dar. [Cu toate acestea, KJV.] Versetul acesta scoate în evidenţă propoziţii opuse acelora expuse
în vers. 36 şi îşi găseşte explicaţia în termenii acelui verset. Sfatul din vers. 36 era dat ca „o îngăduinţă”, nu
ca „o poruncă” (vezi vers. 6). Indiferent la ce hotărâre se ajunge şi e pusă în practică, fie în termenii vers. 36
sau ai lui 37, nu va fi considerată de Domnul ca o încălcare a Legii Sale.
Bine. Gr. kalos, adverbul înrudit cu kalos şi cu acelaşi înţeles (vezi vers. 1).
1 Corinteni 7:38
38. Astfel. Versetul acesta rezumă tratarea vers. 36 şi 37. Nu e rău de a căsători o fiică sau ca un tânăr
să se căsătorească cu logodnica lui, şi nici nu e ceva păcătos în a rămâne necăsătorit.
Mai bine face. Adică, în lumina „strâmtorării de acum” (vezi vers. 26).
1 Corinteni 7:39
39. Legată. Gr. deo, ca în vers. 27 (vezi comentariul acolo).
Îi trăieşte bărbatul. Dumnezeu a intenţionat ca nimic altceva decât moartea să nu aducă o separare
între soţ şi soţie (vezi Mat. 19:5–9; cf. MB 63–65).
Slobodă. Nu e un păcat în căsătorirea a doua oară a unei femei, cu condiţia ca să urmeze îndrumările
Domnului în alegerea partenerului (vezi Gen. 2:24; Mat. 19:6; Rom. 7:1–3; Efes. 5:31).
În Domnul. Chiar şi după moartea soţului ei, o femeie nu are libertatea de a se lega într-o căsătorie cu
un necredincios. Datoria faţă de Dumnezeu trebuie să întreacă toate celelalte consideraţii şi nici un plan nu
trebuie adoptat în care nu este proslăvit Dumnezeu (vezi 2 Cor. 6:14–16; 5T 110; MYP 456, 462). Printre
motivele pentru care creştinii nu ar trebui să se căsătorească cu necredincioşi sunt următoarele: (1) legătura
cu un necredincios, fie el păgân sau numai creştin cu numele ar împiedica foarte mult punerea în aplicare a
instrucţiunilor de a fi „despărţiţi”, „un neam sfânt” şi de „a nu se potrivi chipului veacului acestuia” (vezi 2
Cor. 6:17; 1 Peter 2:9; Rom. 12:2); (2) nu putea să fie simpatie şi tovărăşie reală cu cineva a cărui filosofie
de viaţă, mai ales în lucrurile cele mai importante, e atât de direct opusă faţă de adevărata religie; (3) trăirea
cu cineva a cărui viaţă de toate zilele a arătat o lipsă de respect şi de apreciere faţă de Evanghelia lui Isus
Hristos ar putea face pe femeie să-şi piardă evlavia şi să se depărteze de credinţa ei simplă în solia şi în
normele lui Dumnezeu pentru poporul Său (vezi MYP 453, 454). Cunoscând că legătura de căsătorie dintre
credincioşi şi necredincioşi este unul din mijloacele cele mai de succes de ruinare a fericirii şi a posibilităţii
de a se face de folos persoanelor în parte, Satana face tot ce poate mai mult pentru a convinge pe oameni să
se abată de la sfatul divin şi să urmeze îndemnurile inimii nesfinţite, creând prin aceasta situaţii care pot să
însemne mizerie în tot cursul vieţii şi, în cele din urmă, pierzare veşnică (vezi 2T 248; 5T 363–365).
1 Corinteni 7:40
40. Mai fericită. Gr. makarios (vezi Mat 5:3). Având în vedere timpurile (vezi 1Cor 7:26), chiar dacă
o văduvă putea să fie recăsătorită cu un credincios, ar fi fost mai înţelept să rămână nemăritată.
După părerea mea. Vezi v. 10:12.
Am Duhul. Aici pare să fie o referire la anumiţi conducători din biserica din Corint care credeau că
erau inspiraţi. Apostolul afirmă credinţa sa că, şi el, era sub inspiraţia Duhului Sfânt. Afirmaţia lui era deci o
susţinere că scrisorile lui trebuie să fie primite, nu ca părere a omului, ci ca înţelepciunea dumnezeiască a
viului Dumnezeu. Era necesar ca Pavel să prezinte clar pretenţia lui ca iluminare divină. Numai în felul
acesta putea el să contracareze instrucţiunea dată de învăţătorii mincinoşi din Corint, şi numai în felul acesta
putea el să prescrie reguli pentru cârmuirea credincioşilor corinteni care urmau să-i întărească faţă de
ispitele speciale la care erau expuşi.
COMENTARIILE ELLEN G. WHITE
23 2T 476

24 COL 27; SC 82
39 5T 363
1 Corinteni 8:1
1. În ce priveşte. Versetul acesta introduce un alt subiect asupra căruia biserica corinteană ceruse sfat
de la Pavel, şi anume oportunitatea de a consuma hrană care fusese adusă de închinătorii păgâni idolilor lor.
Când animalele erau sacrificate zeilor în temple păgâne, parte din animal era dată preotului oficiant, care
vindea carnea. Parte din carnea aceasta ajungea în pieţele publice. În felul acesta se ridicau două întrebări:
Era cuvenit să se cumpere astfel de alimente din pieţele publice şi să se consume, şi era bine ca să se
consume astfel de hrană când se făceau vizite la un prieten păgân? În ce priveşte poziţia luată de Conciliul
din Ierusalim asupra cărnurilor jertfite idolilor vezi Fapte 15:20.
Toţi avem cunoştinţă. Poate că corintenii se făliseră cu aceasta în scrisoarea lor cu întrebări (vezi cap.
7:1). Credincioşii din Corint îşi dădeau seama de adevărata natură a idolilor, că n-aveau nici o însemnătate
(cap. 8:4).
Îngâmfă. Adică, duce la mândrie şi la o idee exagerată cu privire la propria părere, şi la fapte lipsite de
iubire faţă de alţii.
Dragostea. Gr. agape,„iubire” în forma ei cea mai înaltă, nu atracţia senzuală sau biologică, ci iubirea
întemeiată pe principiu, iubire ca un adevărat interes faţă de semen din cauza valorii lui pentru Dumnezeu ca
o fiinţă pentru care a murit Hristos (vezi Mat 5:43). O astfel de iubire nu se „îngâmfă” (1Cor 13:4). Ea mai
degrabă zideşte decât să dărâme; de aceea caută fără încetare să facă lucrurile acelea care vor ajuta pe alţii
(vezi cap. 13). Cunoştinţa singură e neîndestulătoare pentru acţiunea creştină. Lucrul acesta se demonstrează
în partidele şi cearta ce se găseau în biserică, drept urmare a aşa numitei lor înţelepciuni (vezi cap. 1:11, 12;
3:3, 4).
Pavel le-a reamintit că nu era lucru sigur de a se rezema pe o călăuză atât de defectuoasă ca
înţelepciunea omenească. Dacă inima nu e în bune legături cu Dumnezeu, cunoştinţa sau ştiinţa singură
umple pe om de mândrie şi-l umflă de încredere zadarnică în propriile sale puteri. Ea adesea îl îndepărtează
de adevărata religie şi-i zăpăceşte mintea (vezi cap. 1:20-21). Soluţia problemei cu privire la carnea jertfită
idolilor nu trebuie să fie bazată numai pe cunoştinţă abstractă, ci pe cerinţele adevăratei iubiri pentru alţii.
Ea va găsi cea mai mare preocupare ca fiind consideraţia cu privire la ceea ce contribuie cel mai bine la
pacea, curăţenia, fericirea şi mântuirea semenului. Iubirea aceasta este soluţia oricărei probleme doctrinale,
morale şi sociale.
1 Corinteni 8:2
2. Ştie ceva. Pavel aici osândeşte mândria realizărilor intelectuale ale cuiva care duc la dispreţuirea şi
neglijarea intereselor altora care sunt mai puţin învăţaţi. Acela care este atât de mândru de cunoştinţa sa
încât dispreţuieşte pe alţii şi trece cu vederea adevăratele lor interese demonstrează că încă nu a învăţat
primele elemente ale adevăratei cunoştinţe. Omul cu adevărat învăţat e smerit, modest şi amabil faţă de alţii.
El nu e „îngâmfat”, şi nu trece cu vederea fericirea altora. Dacă un om nu foloseşte cunoştinţa sa pentru
fericirea şi buna stare a altora, aceasta dovedeşte că nu-şi dă seama de scopurile fundamentale ale
cunoştinţei, care sunt folosul omenirii în general. După cum un avar îşi ţine averea grămadă şi nu îi dă o
bună întrebuinţare pentru fericirea şi ajutorarea altora, tot aşa acela care nu recunoaşte răspunderea pe care o
aduce acumularea de cunoştinţe, calcă în picioare interesele celor din jurul său. Cunoştinţa sa va fi folosită
pentru propriul său profit, indiferent de nevoia omenirii din jur. Lucrul acesta a fost văzut de repetate ori în
istoria lumii. Cunoştinţa, ca şi lumina soarelui, nu e de folos decât dacă e revărsată pe pământ. Oamenii ar
trebui să reţină că Dumnezeu e Cel care le dă capacitatea de a aduna cunoştinţe, şi e datoria lor de a o folosi
pentru binele tuturor (vezi Prov 2:1-6; Iac 1:5). Cunoştinţă deplină şi reală e posedată numai de aceia care
cunosc şi practică iubirea (vezi 1Cor 13:2). Învăţătura din versetul acesta este că o cunoştinţă fără dragoste
nu valorează mare lucru, deoarece pierde din vedere principiul folosirii ei în interesul semenilor.
1 Corinteni 8:3
3. Iubeşte pe Dumnezeu. Ascultarea de cea dintâi poruncă: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău,

cu toată inima ta” (Mat 22:37; cf. Prov 1:7). Acolo unde există o astfel de iubire, ea se materializează în
iubire dezinteresată pentru semeni (vezi 1Ioan 4:19-21).
Este cunoscut de Dumnezeu. [„Este cunoscut de El” KJV]. Adică, omul care iubeşte pe Dumnezeu e
cunoscut într-un sens special de Dumnezeu. Se poate susţine că Dumnezeu cunoaşte pe toţi oamenii; atunci
pentru ce să specifice Pavel o anumită categorie ca fiind cunoscută de El? Dar Dumnezeu întreţine o
comunicare strânsă numai cu aceia care Îl iubesc. El răspunde la iubirea lor luându-i într-o comuniune
intimă cu El, privindu-i ca prieteni speciali (vezi Ioan 10:14; Gal 4:9; 2Tim 2:19). Pe de altă parte,
Dumnezeu declară că nu cunoaşte pe aceia care nu-L iubesc şi nu ascultă de El (vezi Mat 7:23).
1 Corinteni 8:4
4. Despre. Pavel s-a abătut de la subiectul principal de discuţie introdus în v. 1 pentru a arăta că
problema nu putea fi rezolvată numai prin cunoştinţe, că era nevoie de ceva deosebit, şi anume de iubire
(vezi v. 1-3). Acum e reluată cercetarea oportunităţii ca creştinii să folosească hrană care fusese jertfită
idolilor.
Nimic. În textul grec cuvântul acesta este în poziţie emfatică, subliniind astfel nimicnicia idolului.
Idolul e numai lemn, piatră sau metal fără viaţă, şi n-are o însemnătate reală nici în cer şi nici pe pământ. Ar
trebuie să se reţină că prin cuvântul „idol” se înţelege, nu numai chipul, ci şi zeul pe care se presupune că îl
reprezintă. Afirmaţia lui Pavel tăgăduieşte acestui zeu orice realitate a existenţei. Credinţa că diferite zeităţi
locuiesc în idolii făcuţi de om, e numai o fantezie a minţii închinătorului. Unul din numele date zeităţilor
păgâne în VT este elilim, „nimicuri”.
Decât un. Scripturile subliniază de repetate ori adevărul fundamental că nu e decât un singur
Dumnezeu, Creatorul şi Părintele întregii omeniri (vezi Nem 9:6; Isa 43:10; 44:6, 8; Mal 2:10; Mar 12:29,
30; 1Cor 8:6; Efes 4:6).
1 Corinteni 8:5
5. Numiţi „dumnezei”. Păgânii cred în fiinţe imaginare pe care le numesc dumnezei, şi li se închină,
dar de fapt ei nu sunt dumnezei; ei nici măcar nu există (vezi v. 4). Lipsit de descoperirea inspirată pe care
creştinul o posedă în Biblie, păgânul nu cunoaşte că nu e decât un singur Dumnezeu, care este Creatorul, şi
în necunoştinţa sa el atribuie calităţi divine la multe lucruri atât imaginare cât şi reale. Popoarele păgâne
zeifică soarele, luna, stelele, focul, apa, pământul, anumite animale şi păsări, ca şi fiinţe mitologice, Apolo,
Jupiter, Venus, Bahus, etc. Pavel afirmă aici că deşi sunt reprezentări de lucrări din cer şi de pe pământ pe
care păgânii îi numesc dumnezei, ele nu au putere divină. Dar din cauză că credinciosul în Biblie
dispreţuieşte ideea că aceşti dumnezei sunt reali, el nu susţine că nu sunt fiinţe supranaturale care pot afecta
destinul omenesc. Satana şi îngerii săi au putere de a se manifesta faţă de oameni în diferite feluri (vezi 2Cor
11:13-15). Prin puterea aceasta diavolul este în stare să înşele şi să înrobească milioane de oameni în cultul
unor dumnezei falşi.
„Dumnezei”...”domni”. Păgânul credea că cerul şi pământul erau populate de dumnezei şi de domni
de multe ranguri şi puteri diferite. Dar ei erau numai divinităţi imaginare.
1 Corinteni 8:6
6. Pentru noi. Indiferent ce ar face sau ar gândi păgânul, creştinii ar trebui să cunoască faptul că nu e
decât un singur Dumnezeu, şi numai El are dreptul de a domni peste ei. Nu există un Dumnezeu care
stăpâneşte peste o parte a familiei omeneşti şi alţii care guvernează alte părţi ale populaţiei lumii. Un singur
Dumnezeu a creat toate, şi în virtutea acestui fapt El are putere şi autoritate asupra a tot ce e pe pământ.
Tatăl. Titlul acesta scoate în evidenţă contrastul dintre vederea creştină şi cea păgână. Credinciosul
creştin cunoaşte pe Dumnezeu ca pe Tatăl său iubitor, plin de compătimire şi înţelegător. El a creat pe toţi
oamenii; El procură toate cele trebuincioase pentru traiul lor fericit; El îi protejează aşa cum face un tată cu
copiii săi; El are milă de ei în durerile lor, îi ajută să suporte încercările lor, şi în orice chip Se arată ca
prietenul lor iubitor (vezi Psa 68:5; 103:13; Ier 31:9). Păgânii n-au idee de Dumnezeu ca tată, ci numai ca o
fiinţă foarte influentă care are o mare putere şi care trebuie să fie împăcată.
De la care. Vezi Rom 11:36.

Pentru care. [„În el.” KJV]. Gr. eis auton, „pentru el”. Dumnezeu este ţinta existenţei noastre.
Prin care. Prin mijlocirea Fiului au ajuns la existenţă toate lucrurile din universul nostru material (vezi
Ioan 1:1-3, 14; Cols 1:16, 17; Evr 1:2). Păgânii pretindeau că erau mulţi cârmuitori şi domni ai universului,
dar creştinii spuneau că era numai unul. Pavel aici scoate în evidenţă marele adevăr că Dumnezeu, şi numai
Dumnezeu a adus „toate” la fiinţă, şi că El a făcut aceasta prin mijlocirea activă a lui Isus Hristos, Fiul, care
e a doua persoană a Dumnezeirii.
Prin El. Nu numai că suntem creaţi prin mijlocirea Domnului Isus Hristos, ci suntem prin El şi
răscumpăraţi din păcat. Totul, este creaţiunea şi mântuirea, şi tot ce e cuprins în termenii aceştia, vine de la
Tatăl prin mijlocirea lui Hristos Fiul.
1 Corinteni 8:7
7. Cunoştinţa aceasta. [„Cunoştinţa aceea”, KJV]. Deşi cei mai mulţi credincioşi corinteni puteau,
într-adevăr, să înţeleagă că un idol nu era absolut nimic, şi că e numai un singur Dumnezeu, era dificil
pentru unii să lepede imediat toate superstiţiile şi dispoziţiile lor sufleteşti anterioare.
Obişnuiţi cu. [„Cu conştiinţa” KJV; „Cu obişnuinţa” G. Gal.]. Dovezile textuale sunt împărţite (cf. p.
10) între exprimarea aceasta şi „exprimarea potrivit cu uzul lor obişnuit”, sau „în puterea obişnuinţei”.
Folosind ultima exprimare, pasajul ar putea fi tradus: „Dar unii, datorită faptului că până acum erau
obişnuiţi cu idolii” (RSV). Erau unii dintre membrii bisericii care nu putea privi hrana care fusese sacrificată
idolilor ca hrană obişnuită, chiar dacă nu mai credeau în existenţa idolilor. Ca urmare a unui obicei de o
viaţă întreagă, nu se puteau disocia complet de trecut. Gustarea dintr-o astfel de hrană îi aşeza în vechiul lor
cadru, o situaţie care era mai mult decât ei puteau suporta.
Fiind slab. Conştiinţa nu era de ajuns de tare pentru a face astfel de persoane să biruiască toate
prejudecăţile şi credinţele lor superstiţioase anterioare.
Se întinează. [„E întinat”, KJV]. E întinat pentru că e călcat. Tot ce e făcut fără de o conştiinţă curată,
e păcat (vezi Rom 14:23).
1 Corinteni 8:8
8. Ne face pe noi plăcuţi. [„Nu ne laudă”, KJV; „Nu ne face mai primiţi”, G. Gal.]. Dovezile textuale
favorizează (cf. p. 10) exprimarea „nu ne va lăuda”. Favoarea lui Dumnezeu nu e obţinută prin folosirea, şi
nici prin abţinerea de la folosirea de alimente care fuseseră jertfite idolilor. Dumnezeu priveşte la inimă şi ia
notă de gândurile şi motivele care determină acţiunile oamenilor. Dumnezeu nu face ca favoarea Lui să
depindă de lucruri lipsite de importanţă ca mâncarea, sau nemâncarea de alimente jertfite idolilor.
Închinarea bine primită înaintea lui Dumnezeu nu se concentrează la lucruri de felul acesta; ea este mult mai
spirituală.
Nu câştigăm nimic. [„Nu suntem mai buni”, KJV; „Nu avem câştig”, G. Gal.]. Literal, „abundăm”,
adică, în credit. Pot fi citate importante dovezi textuale (cf. p. 10) pentru inversarea propoziţiilor, în care caz
Pavel se referă mai întâi la cei care nu mănâncă.
Nu pierdem. [„Nu suntem mai răi”, KJV; „N-avem pagubă”, G. Gal.]. Literal „pierdem” sau „avem
mai puţin”, adică, în credit. Nu refuzând de a mânca o astfel de mâncare îşi sporesc credincioşii valoarea sau
excelenţa morală. Pavel vorbeşte aici de alimente jertfite idolilor şi afirmaţia lui nu trebuie să fie întinsă
dincolo de subiectul care e considerat, ca şi cum nici o chestiune de mâncare sau băutură nu ar afecta
legătura noastră cu Dumnezeu. Principiul nu se aplică într-un caz în care mâncarea sau băutura sunt
cunoscute ca fiind dăunătoare corpului, sau în cazul alimentelor strict oprite de Dumnezeu.
1 Corinteni 8:9
9. Luaţi seama. Cunoaşterea adevărului cu privire la faptul că idolul nu este nimic nu constituie în
sine o scuză nelimitată pentru exercitarea privilegiului de satisfacerea poftelor fără a se ţine seama de
influenţa faptelor cuiva asupra altora.

Nu cumva. Trebuie să se aibă grijă ca nu cumva purtarea unora care înţeleg pe deplin subiectul să
conducă pe alţii, mai puţin cunoscători în materie, pe căi greşite. Acesta este un principiu general al purtării
creştine, practica regulii de aur în lucruri care sunt de mică importanţă.
Slobozenie. . Gr. exousia, „drept”, sau „autoritate”, adică, de a mânca alimente care au fost jertfite
idolilor. E adesea adevărat că un creştin are dreptul sau libertatea de a face un anumit lucru, dar nu este
înţelept, sau bine faţă de alţii de a exercita acel drept (vezi cap. 6:12; cf. cap. 10:23).
Piatră de poticnire. Adică, ceva ce face pe un altul să cadă de pe cărarea adevărului, şi prin aceasta să
păcătuiască. Era primejdia ca aceia a căror conştiinţă nu era tulburată de faptul consumării de mâncăruri
jertfite idolilor să facă pe alţii să păcătuiască trezind în ei o înclinaţie de a se deda la o purtare care era în
conflict cu scrupulele lor de conştiinţă (vezi Mat 18:6-9; Rom 14:13, 20).
Slabi. Vezi 1Cor 8:7; cf. cele de la Rom 14:1. Credinciosul trebuie să-şi aducă totdeauna aminte că e
păzitorul fratelui său. E datoria lui de a trăi de aşa manieră ca nici un cuvânt sau nici o faptă de a lui să nu
facă dificil pentru un altul să trăiască în armonie cu voia lui Dumnezeu. Convenienţa şi înclinaţia personală
nu trebuie să fie cea dintâi consideraţie; trebuia să se ia aminte la efectul actelor sale asupra altora.
1 Corinteni 8:10
10. Şezi la masă. [„Şezi la mâncare”, KJV]. Adică, participă la un praznic. Poate că ocazia ar fi fost
vreo lucrare oficială cu care era asociată vreo masă în cuprinsul templului.
Într-un templu de idoli. Aici e prezentat ceea ce ar fi putut să fie considerat ca un caz extrem, deşi e de
conceput că aceia care nu se gândesc la influenţa faptelor lor asupra altora s-ar fi putut purta într-un fel ca
acela descris în versetul acesta. Faptul că Pavel folosea un exemplu de felul acesta arată delăsarea în care
căzuseră unii din credincioşii corinteni. Cineva care avea cunoştinţă de adevărata natură a idolatriei putea fi
considerat ca un exemplu de o bună purtare creştină, şi acţiunile lui puteau să dea aprobare altora, mai puţin
întemeiaţi în credinţa lui Isus, să se dedea la aceeaşi faptă fără de aprobarea conştiinţei lor (vezi v. 7).
Îl va împinge. [„Încuraja”, KJV]. Gr. oikodomeo, literal, „a zidi”. Cuvântul este probabil folosit
ironic. Grupul din Corint care se fălea cu libertatea lor creştină probabil susţinea că felul lor de purtare zidea
conştiinţele slabe ale fraţilor lor. Pavel răspundea că în loc de a „zidi”, ei nimiceau pe cel slab (v. 1).
1 Corinteni 8:11
11. El, care este slab. [„Fratele slab”, KJV]. Vezi Rom 14:1; 1Cor 8:9. Fratele slab este cel care mai
pe sus de toţi ceilalţi ar fi trebuit să fie tratat cu răbdare şi îngăduinţă atentă. El este un frate în credinţă, unul
care e unit cu Domnul prin aceeaşi legătură gingaşă de familie care uneşte pe aceia a căror credinţă este mai
tare. El are un drept la iubirea şi sprijinul gingaş al altora din biserică. Tot ce e cu putinţă trebuie să se facă
pentru a evita primejduirea intereselor spirituale ale unor asemenea persoane.
Pieri. Vezi Rom 14:15. Acest rezultat înspăimântător arată natura serioasă a subiectului în discuţie.
A murit Hristos. Aceasta aduce la vedere argumentul cel mai puternic împotriva relei întrebuinţări a
libertăţii de a face un anumit lucru când acea exercitare a libertăţii primejduieşte mântuirea altcuiva. Nu
trebuie să se facă nimic care ar face zadarnică vărsarea sângelui lui Hristos pentru un suflet. Posibilitatea
unui asemenea lucru e prezentată aici, şi acea posibilitatea ar trebui să fie de ajuns pentru a împiedica pe
oricine de a trece la vreo acţiune care ar putea avea tendinţa aceasta. Cu siguranţă creştinul care are un simţ
viu a ceea ce a făcut Mântuitorul pentru el nu va stărui de a fi atât de egoist indiferent de bunul mers al
fraţilor săi încât să facă ceva care ar determina pe fratele „slab” să-şi calce conştiinţa.
1 Corinteni 8:12
12. Astfel păcătuind. Acela care are iubirea lui Isus în inima sa nu va dori să-şi folosească libertatea
în aşa fel ca fraţii săi să fie duşi în rătăcire. Dimpotrivă, va fi bucuros să renunţe la privilegii şi plăceri, dacă
făcând aşa poate evita să producă poticnire cuiva. Există o falsă idee cultivată de unii că fiecare om are
dreptul de a face ceea ce îi place indiferent de efectul purtării sale asupra altora, atâta vreme cât nu face
nimic contrar Legii (cf. Rom 14:13, 16, 21; 1Pet 2:15, 16). Creştinii tari ar trebui să fie atenţi spre a evita de
a face ceea ce ar fi o sminteală pentru credincioşii slabi, sau de a pune o piatră de poticnire pe cărarea lor.

Făcând ca alţii să fie rău influenţaţi, se calcă legea care învaţă pe creştini să iubească pe fraţii lor şi să caute
binele lor (vezi Mat 22:39; Ioan 15:12, 17; Rom 13:10; Gal 5:14; Iac 2:8).
Rănind. Gr. tupto, „a lovi”, „a bate”, aici „a maltrata”.
Cugetul lor slab. Vezi v. 7.
Împotriva lui Hristos. Hristos se identifică cu poporul Său, cuprinzând pe cei mai slabi fraţi ai Săi. El
informase pe Saul pe drumul spre Damasc că persecutarea sfinţilor era cu adevărat persecutarea Lui (Fapte
9:5; cf. Mat 25:40)
1 Corinteni 8:13
13. Mâncare. Gr. broma, hrană în general; nu numai carne, ci tot felul de alimente.
Carne. Gr. creas, „carne”. Cuvântul acesta apare numai aici şi în Rom 14:21. Alimentele de carne erau
mai ales cuprinse în sacrificiile la idoli. Pavel era dispus să se lipsească de o hrană pe care ar fi putut să o
mănânce legal, decât să pună o piatră de poticnire în calea unui frate slab. Libertatea este ceva de preţ, dar
slăbiciunea unei fiinţe omeneşti ar trebui să determine pe credincioşi să renunţe la libertatea lor în interesul
lui. Iubirea faţă de semeni trebuie să fie principiul călăuzitor în chestiuni de felul acesta. Cu siguranţă
satisfacerea dorinţelor cuiva e de mult mai mică importanţă decât mântuirea fratelui slab care s-ar putea
poticni de exercitarea libertăţii cuiva. Principiul acesta e aplicabil la multe faze ale vieţuirii ca recreaţia,
îmbrăcămintea, muzica – de fapt, se aplică la viaţă în general. Tăgăduirea de sine pentru binele altora e un
factor proeminent al experienţei unui adevărat urmaş al lui Isus Hristos (vezi Mat 16:24; Ioan 3:30; Rom
12:10; 14:7, 13, 15–17; Filp 2:3, 4). Principiul acesta este esenţa spiritului lui Isus, în a cărui viaţă
pământească a fost stăruitor manifestat.
Niciodată. [„Cât stă lumea”, KJV; „În veac”, G. Gal.]. Literal, „pururea”, aici însemnând toată viaţa
(vezi Mat 25:41).
COMENTARIILE ELLEN G. WHITE
5 FE 409; 9T 47
1 Corinteni 9:1
1. Nu sunt eu slobod? Dovezile textuale favorizează (cf. p. 10) inversarea ordinii primelor două
întrebări. Aşezarea întrebării” Nu sunt eu slobod?” întâi, face mai precisă legătura dintre versetul acesta şi
ceea ce fusese dezbătut în cap. 8. E ca şi cum Pavel ar fi spus: „Vă cer să renunţaţi la libertatea voastră, şi să
vă abţineţi de a o folosi arbitrar. Vă cer să fiţi atenţi la starea spirituală a fraţilor voştri mai slabi, şi să vă
stăpâniţi libertatea în acord cu aceasta. Nu fac eu aşa ceva? Am anumite privilegii ca apostol de care nu mă
folosesc, ca nu cumva făcând aşa să împiedic pe cineva să facă un cuvenit progres pe cărarea creştină.”
Construcţia întrebărilor din versetul acesta arată că ele toate aşteaptă un răspuns afirmativ.
Apostol. Acest capitol, cercetat superficial, poate avea înfăţişarea unei digresiuni de la tendinţa
generală de gândire asupra căreia se stăruie în capitolul precedent. Totuşi, el este o continuare a temei acelui
capitol, mai ales a v. 13. Pavel ilustrează dispoziţia lui de a renunţa la drepturile sale legitime ca apostol. În
plus, pretenţia lui de a fi apostol fusese contestată (v. 3). El începe să enunţe dovezile apostoliei sale.
Enunţarea dreptului său de a fi recunoscut ca apostol constituie una din relatările cele mai frumoase, distinse
şi înnobilatoare ce se pot găsi oriunde cu privire la virtutea tăgăduirii de sine şi a principiilor ce ar trebui să
determine la acţiune pe slujitorul Evangheliei. Cel care e plin de duhul lui Hristos e gata să facă orice şi să
fie orice pentru a face să înainteze interesele împărăţiei lui Dumnezeu.
Văzut ...pe Isus. [„Văzut pe Isus Hristos”, KJV]. O obiecţie faţă de pretenţia lui Pavel la apostolie era
că Pavel nu fusese asociat al lui Hristos pe când Hristos fusese pe pământ. Isus a chemat pe apostol ca
martor al Său (vezi Fapte 1:8). E adevărat că Pavel nu fusese un asociat al Domnului înainte de moartea Lui,
dar L-a văzut după învierea Lui, şi în felul acesta putea pretinde cuprinderea în grupa apostolilor (vezi Fapte
9:3-5; vezi 1Cor 15:8). Merită de a se nota faptul că Pavel adesea îşi susţinea pretenţia că era apostol prin
referirea la vedenia sa divină (vezi Fapte 22:14, 15; 26:16; 1Cor 16:8, 9).

Lucrarea mea. Apostolul se referă la faptul că chiar aceia care ridicau obiecţii la faptul că el era
apostol fuseseră convertiţi la Domnul prin lucrarea lui. El oferă aceasta ca o dovadă că Isus îl recunoştea ca
apostol şi-l binecuvânta în lucrarea aceea. Ar fi iraţional de a crede că Dumnezeu ar binecuvânta în aşa fel
pe un impostor; de aceea, înfiinţarea bisericii din Corint prin lucrarea lui Pavel era o mărturie pentru
apostolia lui. Un slujitor poate pe bună dreptate să atragă atenţia la binecuvântarea care însoţeşte lucrarea sa
ca dovadă a faptului că e chemat de Dumnezeu (vezi Mat 7:16, 20).
În Domnul. Pavel admite că tot ce fusese făcut de el fusese săvârşit prin puterea pusă la îndemână de
Domnul. Ştia că de la sine nu putea face nimic (cf. Ioan 15:5). Toată puterea şi înţelepciunea lui veneau de
la Domnul, care îl chemase la slujba apostolică (Rom 1:1; 1Cor 1:1; 1Tim 2:7; 2Tim 1:1; Titus 1:1). Această
deplină supunere la voia lui Dumnezeu şi inteligentă recunoaştere a incapacităţii omului de a face ceva în
propria sa putere, este cel dintâi şi cel mai important factor în constituirea unui slujitor cu succes al
Evangheliei.
1 Corinteni 9:2
2. Pecetea. Adică certificatul autenticităţii. Pavel declară emfatic că existenţa membrilor în biserica
din Corint, chiar a acelora care puneau la îndoială dreptul lui de a fi numit apostol, era o confirmare absolută
a pretenţiei lui că era apostol. Convertirea lor n-ar fi putut fi făcută de om. Ea era lucrarea lui Dumnezeu.
Era dovada că Dumnezeu era cu servul Său şi că fusese cu adevărat trimis de El.
Dumnezeu foloseşte pe servul Său aşa cum un meseriaş iscusit foloseşte uneltele. Oamenii sunt
mijloace în mâinile Sale pentru realizarea scopurilor Sale între oameni. După cum tâmplarul foloseşte
diferite unelte pentru a face o frumoasă piesă de mobilier, iar articolul finit este recunoscut ca un produs al
mâinilor sale, tot aşa Domnul foloseşte pe lucrătorii Săi de pe pământ pentru a fasona trofeele harului Său,
bărbaţi şi femei pierduţi în păcat. Tâmplarul cunoaşte propriile Sale unelte şi le foloseşte cu iscusinţă; tot aşa
Domnul cunoaşte pe servii Săi, şi sub conducerea Lui ei sunt făcuţi în stare să câştige oameni pentru
împărăţie. Acest succes în câştigarea de oameni la Domnul arată primirea din partea Lui a serviciului lor şi
statorniceşte statutul lor ca martori ai Săi.
Pentru alţii. Adică alţii, nu din Corint, care nu fuseseră convertiţi prin lucrarea lui Pavel. Aceştia s-ar
fi putut îndoi că Pavel fusese trimis de Dumnezeu să predice Evanghelia, dar cu siguranţă fraţii săi din
Corint nu puteau întreţine nici o îndoială de felul acesta. El lucrase printre ei multă vreme, şi ei avuseseră
prilej bogat de a-l cunoaşte pe el şi de a vedea cât de cu succes fuseseră străduinţele lui. Ei aveau dovezi mai
mult decât îndestulătoare că el fusese trimis să facă o mare lucrare pentru Dumnezeu.
1 Corinteni 9:3
3. Iată. [„Acesta”, KJV; „Aceasta”, G. Gal.]. Comentatorii sunt în dezacord cu privire la faptul dacă
pronumele acesta se referă la ceea ce precede (v. 1, 2) sau la ceea ce urmează. Poate că tratarea mai pe larg a
versetelor următoare e mai corespunzător introdusă de această enunţare decât ca cele două versete anterioare
să fie rezumate prin el. În cazul acesta, ceea ce urmează este apărarea pe care Pavel o prezintă celor care
şi-au permis să pună la îndoială autoritatea lui ca apostol. În v. 4-6, el scoate în evidenţă obiecţiile principale
care fuseseră ridicate, şi în versetele următoare arată că ele sunt fără de putere.
Răspunsul. Gr. apologia, „apologia”, „apărarea”. Acesta era un termen juridic care era aplicat la o
pledoarie în apărarea celui care era judecat (vezi Fapte 25:16; Filp 1:7, 17; 2Tim 4:16). Aici cuvântul
înseamnă răspunsul lui Pavel pentru aceia care se făceau judecători ai pretenţiei sale că el era apostol.
Recunoscând pe deplin că prin putere divină pusese temeliile bisericii corintene, Pavel prezenta pe
credincioşii înşişi ca sigiliu, sau confirmare solemnă, a apostoliei lui, apărarea lui contra oponenţilor săi.
Cercetează. Gr. anakrino ca şi apologia, un termen juridic aplicat judecătorilor tribunalelor, cei care
şed şi judecă, şi cercetează şi decid asupra chestiunilor aduse înaintea lor (vezi Luc 23:14; Fapte 4:9; 24:8).
1 Corinteni 9:4
4. Dreptul. [„Puterea”, KJV]. Gr. exousia, „dreptul”, „autoritatea”. Pavel pretinde toate drepturile şi
privilegiile pe care oricare alt apostol le avea.

Să mâncăm şi să bem. S-ar putea deduce din ceea ce fusese scris în cap. 8 că Pavel se referea la
dreptul său de a consuma hrană jertfită idolilor, dacă ar fi dorit aşa ceva, dar contextul nu suportă vederea
aceasta (vezi v. 2, 3, 6, 7). El se ocupă cu chestiunea dreptului său, ca apostol, de a primi întreţinere sa din
partea bisericilor pe care le slujea. Pavel pretindea că el, la fel cu toţi ceilalţi slujitori ai Evangheliei care îşi
consacră viaţa lucrării Cuvântului lui Dumnezeu, are dreptul să fie întreţinut de biserici, e bazat pe orice
temelie logică aşa cum începe să arate (v. 7-14)
Argumentaţia la care Pavel pare să răspundă este aceasta: Pavel şi asociatul său, Barnaba, lucrau cu
mâinile lor pentru a se întreţine (Fapte 18:3, 6). Alţi predicatori şi învăţători religioşi cereau să fie întreţinuţi
de aceia cărora le slujeau. Lucrurile fiind aşa, ar părea ca şi cum Pavel îşi dădea seama că el şi Barnaba nu
aveau dreptul de întreţinere din partea bisericii pentru că ştiau că nu sunt apostoli! La raţionamentul acesta
Pavel răspundea că deşi era adevărat că lucra cu mâinile sale, deducţia trasă din faptul acesta era greşită. Nu
pentru că nu avea dreptul să fie întreţinut, şi nu pentru că el nu avea o astfel de pretenţie, ci pentru că ştia că
era pentru binele spiritual al bisericii ca el să nu impună pretenţia sa.
1 Corinteni 9:5
5. O soră. Adică, o femeie creştină, una care e membră a bisericii (vezi Rom 16:1; 1Cor 7:15; Iac
2:15).
Nevastă. Expresia „o soră ca nevastă” [„o soră, o soţie”] ar trebui să fie legată după cum urmează: „o
soră ca soţie”. Ca şi soţul ei, o astfel de persoană ar trebui să aibă dreptul de a fi întreţinută de biserică.
Pavel aici pare că zice: „Noi n-avem dreptul să luăm o nevastă, care e şi ea o credincioasă, şi să călătorim cu
ea pe cheltuiala voastră, aşa cum fac şi ceilalţi apostoli?” Unii au gândit că o „soră” nu se referea la o soţie,
ci la o susţinătoare, care putea să servească la nevoile apostolilor, la fel cum anumite femei slujiseră lui
Hristos (vezi Luc 10:38-42). Dar referirea la Petru, care era căsătorit (vezi Mat 8:14; Mar 1:30), arată că aici
era vorba de soţii.
Ceilalţi apostoli. Aceasta arată că era practica generală pentru apostoli să fie căsătoriţi. S-ar putea să fi
fost oarecare motive pentru care apostolii erau însoţiţi în călătoriile lor de soţiile lor. În ţările orientale nu e
uşor ca bărbaţii să aibă întâlnire cu femeile în scopul de a le învăţa în cele religioase, dar soţiile apostolilor
puteau face uşor astfel de legături. În felul acesta ar fi fost un mare avantaj pentru apostoli să aibă soţiile lor
cu ei pentru a-i ajuta în cele ale gospodăriei, ca şi pentru a se îngriji de ei în vremuri de boală şi de
persecuţie. Pavel prefera situaţia de necăsătorit pentru propria sa lucrare (vezi cap. 7:7) şi sunt cu adevărat
cazuri când un bărbat poate fi în stare să facă o lucrare mai eficientă când nu e stânjenit de o familie. Dar nu
exista temei biblic precis pentru a obliga pe slujitorii Evanghelie la celibat.
Fraţii Domnului. Vezi Mat 12:46. La începutul lucrării lui Hristos, fraţii Lui nu au crezut în el (vezi
Ioan 7:3-5). Pare că mai târziu şi-au schimbat atitudinea, şi au fost număraţi printre propovăduitorii
Evangheliei. De asemenea este evident din enunţarea aceasta că ei erau căsătoriţi şi că îşi luau soţiile cu ei,
cel puţin în unele din călătoriile lor (vezi Fapte 1:14).
Chifa. Adică, Petru (vezi Mat 4:18; 16:18; Mar 3:16; 1Cor 1:12). Cu privire la faptul că Petru era
căsătorit, vezi Mat 8:14; Mar 1:30. Văzând că Petru, prin propria sa faptă a dat aprobarea sa la căsătoria
clerului, e curios că cineva care pretinde că e succesorul lui să interzică clerului a se căsători!
1 Corinteni 9:6
6. Barnaba. Barnaba fusese un proprietar de teren în insula Cipru, care s-a unit cu biserica din
Ierusalim, împărţindu-şi averea la credincioşii săraci (Fapte 4:36, 37). Mai târziu fusese trimis să se
îngrijească de interesul în creştere din Antiohia (Fapte 11:22). Simţind nevoia de ajutor în plus, a folosit
serviciile lui Pavel (Fapte 11:25, 26). Mai târziu s-a ataşat lui Pavel în întâia călătorie misionară a acestuia
(Fapte 13:1-4)). După călătoria aceea, părtăşia lor în lucrare a fost suspendată când nu s-au înţeles asupra lui
Ioan Marcu cu ei în a doua călătorie (vezi Fapte 15:36-39). Aceasta este cea dintâi menţionare a lui Barnaba
de către Pavel după separarea lor cu câţiva ani mai înainte ca scrisoarea aceasta să fi fost scrisă.
N-avem dreptul să nu lucrăm. [„Putere de a se abţine de a lucra”, KJV]. Forma întrebării în textul grec
sugerează o puternică afirmaţie că Pavel şi Barnaba aveau o astfel de putere, sau un astfel de drept, de a se
abţine de a lucra pentru propria lor întreţinere dacă alegeau să facă aşa. După convertirea sa Pavel avea o

singură dorinţă în viaţă, să mărturisească pentru Hristos şi să convingă pe oameni să-L primească pe El ca
Mântuitor personal (vezi 1Cor 9:16; 2Cor 5:11; Filp 3:13, 14). El era totdeauna atent de a evita orice ar
putea servi să împiedice pe oameni de a crede solia lui (vezi Rom 9:1-3; 10:1; 14:16, 19-21; 1Cor 8:13;
9:22, 23). Păgânii erau bănuitori faţă de oamenii care veneau printre ei, aşa că apostolul s-a hotărât să nu le
dea motiv să-l acuze că a venit printre ei ca învăţător religios ca să obţină întreţinerea de la ei. Activitatea
misionară a lui Pavel pare să fi fost urmărită pas cu pas de unele persoane care încercau să-i producă necaz,
să-i distrugă autoritatea, şi să-i împiedice lucrarea (vezi Fapte 13:45, 50; 14:2, 19; 17:5; Gal 2:4; 3:1; 5:12).
Aceste persoane erau, în parte, învăţători creştini iudei care credeau că legea lui Moise era obligatorie pentru
creştini, şi care încercau să impună doctrina lor bisericilor înfiinţate de Pavel şi de Barnaba, în felul aceasta
trezind bănuieli cu privire la Pavel. Pe cât se pare, nefiind în stare să găsească un temei adevărat de plângere
împotriva lui, ei prezentau refuzul lui de a accepta întreţinerea din partea corintenilor ca o dovadă că el nu
era un adevărat apostol al lui Hristos. Vezi 2Cor 11:22.
Slujitorul Evangheliei, oriunde lucrează, trebuie să fie atent totdeauna la primejdia de a face sau de a
spune ceva ce s-ar putea dovedi o cauză de poticnire pentru cei pentru care lucrează. Aceasta cere o
dispoziţie de a renunţa la drepturile şi la privilegiile sale, la nevoie, pentru binele altora.
1 Corinteni 9:7
7. Merge la război. Gr. strateuo „a servi ca oştean”, în timp de război sau de pace. Expresia e folosită
cu privire la serviciul militar în general. Ostaşul îşi consacră viaţa serviciului militar în favoarea propriului
său popor şi propriei sale ţări. E datoria sa să apere interesele celor care-l folosesc ca ostaş, chiar dându-şi
viaţa dacă e necesar. Dar ostaşul pe bune dreptate aşteaptă ca aceia care l-au înscris la oaste să se îngrijească
de toate cele necesare, lăsându-l cu totul liber să-şi consacre puterile lucrării ce i-a fost încredinţată. După
cum e drept ca ostaşul din lume să-şi primească plata de la cei care îl folosesc, tot aşa e drept ca slujitorul
Evangheliei să aştepte întreţinere din partea celor cărora le serveşte. Aceasta este prima ilustraţie.
Pe cheltuiala. Gr. opsonion „raţii militare”, „stipendiu”, „acordări”, „salarii”. Pe vremuri era obiceiul
de a plăti soldaţilor parţial în raţii de carne, cereale sau fructe. Soldaţii nu aşteptau să fie obligaţi să-şi
asigure propria hrană; aceasta era răspunderea celor care-l înscriau la oaste. În acelaşi fel, lucrătorul
evanghelic nu trebuie să fie împovărat de necesitatea de a-şi devota timpul şi energia obţinerii propriei sale
hrane şi a altor lucruri trebuincioase.
Vie. A doua ilustraţie este luată din domeniul agriculturii. Omul care sădeşte o vie nu aşteaptă ca
munca lui să fie în zadar; el aşteaptă să se bucure de roadele viei. În acelaşi fel slujitorul Evangheliei îşi
consacră timpul, munca şi talentele la înfiinţarea bisericii, care este via lui Dumnezeu, şi e drept ca el să
primească întreţinerea de la ea (vezi Psa 80:8, 9; Isa 5:1–4; 27:2, 3).
Turmă. A treia ilustraţie întăreşte subiectul celor două precedente. Poate că ilustraţia cu biserica lui
Dumnezeu ca o turmă de oi (Ioan 10:7-9, 11; Evr 13:20), şislujitorul Evangheliei ca un păstor (Efes 4:11;
aici „păstori” înseamnă literal „păstor de oi”), se afla deja în circulaţie cu mult înaintea lui Pavel.
O învăţătură importantă care e dată de acest plan divin pentru susţinerea lucrării păstorilor nu ar trebui
să fie trecută cu vederea. Inima firească e foarte egoistă; omul se străduieşte fără încetare să acumuleze
bogăţie materială. Aranjamentul prin care biserica susţine pe aceia care o servesc în cele spirituale ajută pe
membrii să biruiască tendinţa naturală a inimii spre egoism. El procură de asemenea o cale de a da
exprimare practică aprecierii din partea lor a eforturilor depuse în favoarea lor de către lucrători. Chiar şi
mai important, el este un mijloc de a exprima recunoştinţa lor faţă de Dumnezeu pentru iubirea şi grija Lui
pentru ei, care e manifestată prin serviciile celor rânduiţi de El.
1 Corinteni 9:8
8. După felul oamenilor. [„Ca om”, KJV]. Forma întrebării în textul grec aşteaptă un răspuns negativ.
Era acest plan pentru susţinerea lucrătorilor o simplă părere omenească? Erau probabil unii care argumentau
în felul acesta şi pretindeau că nu era temei biblic pentru susţinerea planului.
Nu le spune şi Legea? [„Nu zice Legea”, KJV]. Legea lui Dumnezeu, fie că era cuprinsă în Cele Zece
Porunci sau în regulile şi reglementările pomenite ca legea lui Moise, era privită cu mult respect de iudei şi
de partea iudaică a bisericii creştine. Când avea discuţii cu iudeii, Pavel era obişnuit să-şi dovedească

susţinerile din VT. În v. 7, el demonstrează prin raţionament omenesc că este echitabil ca biserica să
întreţină pe slujitorii Evangheliei. Acum dovedeşte din ilustraţii VT că acelaşi principiu era cunoscut şi
practicat în zilele vechiului Israel.
1 Corinteni 9:9
9. Legea lui Moise. Pentru o definiţie a acestei legi vezi Luc 2:22; 24:44; Fapte 15:5.
Legi. Citatul este din Deu 25:4. Această legare a gurii boului era făcută fie trecând curele în jurul gurii
sau prin aşezarea unui mic coş la gură, [„botniţă”], fixat cu curele de coarnele animalului, aşa că boul putea
să respire cu uşurinţă dar nu putea să mănânce. Permiterea din partea legii ca boul să mănânce din cereale în
timp ce le călca învârtindu-se mereu şi călcând pe ele pentru ca să le treiere arată atenţia lui Dumnezeu
pentru animalele domestice. În general e privit ca o prevedere umanitară pentru animalele lucrătore, dar
versetul acesta sugerează că e un înţeles mai adânc decât numai bunătatea faţă de animale.
Dumnezeu. Forma în care întrebarea aceasta este exprimată în textul grec cere un răspuns negativ.
Totuşi nu trebuie să tragem concluzia că Pavel interzicea o interpretare literală a versetului. Dumnezeu cu
adevărat Se îngrijeşte de boi. Pavel subliniază faptul că această reglementare umanitară care îngăduia ca
boul să mănânce din cerealele pe care le treiera, conţine un principiu care are o aplicaţie universală. Cei care
lucrează au dreptul de a fi întreţinuţi din roadele muncii lor (1Cor 9:7; 2Tes 3:10). Acest aranjament înţelept
şi drept a fost mult pervertit de om sub stăpânirea lui Stana. Milioane de lucrători nu au primit compensaţie
corespunzătoare pentru lucrul lor. Nu li s-a dat partea cinstită din roadele ostenelilor lor. Dumnezeu
cunoaşte această nedreptate crasă şi a asigurat pe poporul Său credincios că în împărăţia Lui de slavă
veşnică toţi se vor bucura de roadele ostenelilor lor (vezi Isa 65:21, 22).
1 Corinteni 9:10
10. Înadins. [„Cu totul”, KJV]. Gr. pantos, „cu certitudine”, „cu siguranţă”, „în orice caz”, „fără
îndoială”. Totuşi, Pavel nu tăgăduieşte aplicaţia literală a legii (vezi v. 9). El face doar o aşa de largă
aplicaţie a principiului încât în comparaţie cu extinderea aplicaţiei, interpretarea literală este, ca să zicem
aşa, lipsită de însemnătatea.
Pentru noi. Pavel face acum o aplicaţie expresă a acestei legi la aceia care sunt chemaţi de Dumnezeu
să proclame Evanghelia. S-ar putea pune întrebarea, în ce sens a fost dată reglementarea aceasta în folosul
slujitorilor Evangheliei? Răspunsul arată că e planul lui Dumnezeu ca toţi aceia care muncesc cinstit pot pe
bună dreptate nădăjdui răsplătirea. Nu că răsplătirea este marele obiectiv în cazul lucrătorului evanghelic; el
predică pentru că, la fel ca Pavel, nu poate face altfel (vezi v. 16). Dar Domnul demonstrează amabila Lui
atenţie pentru lucrătorii Săi. Deşi adevăratul slujitor al Evangheliei e sub o adâncă obligaţie de a lucra
pentru mântuirea semenilor săi, nu se aşteaptă ca să facă lucrul acesta fără nădejde de compensare, în forma
atât a întreţinerii materiale cât şi a bucuriei viitoare (vezi Ier 20:9; 2Cor 1:14; 1Tes 2:19, 20).
Are în nădejde. Cel care se angajează să muncească pământul trebuie să fie inspirat să depună cele
mai bune eforturi ale sale. Pentru a realiza lucrul acesta, el ar trebuie să aibă nădejdea îndreptăţită şi
aşteptarea că hărnicia şi sârguinţa sa vor fi încoronate cu succes. El trebuie să lucreze cu asigurarea plină de
încredere că îi va fi permis să se bucure de roadele muncii sale. Cineva care este obligat să lucreze fără
această nădejde inspiratoare e foarte mult handicapat şi nu se poate presupune că e capabil să depună efortul
său maxim. Cum poate cineva care nu are asigurarea de a primi o compensaţie corespunzătoare să manifeste
un mare interes în munca sa? Cum se poate aştepta ca el să se devoteze neegoist şi neobosit sarcinii
încredinţate lui? Cum poate mintea lui să fie liberă de nelinişte când ia aminte la nevoile familiei lui? Dacă
aşa stau lucrurile cu cel care e angajat în lucrarea lumii, nu e lucrul acesta adevărat şi cu privire la acela care
lucrează în via Domnului?
Cu nădejdea că va avea parte. [„Părtaş al nădejdii sale” KJV; „Va avea parte de rodul său”. G. Gal.].
Dovezi textuale favorizează (cf. P. 10) exprimarea „în nădejdea părtăşiei”. Dumnezeu în planul mântuirii,
foloseşte multe unelte pentru realizarea scopurilor Sale. După cum în agricultură unul poate să pregătească
terenul şi altul să adune recolta, tot aşa în marea lucrare de câştigare de suflete pentru împărăţia lui
Dumnezeu, Duhul Sfânt poate să folosească o persoană ca să semene sămânţa Evangheliei în inima unuia
care caută după adevăr, şi un altul să conducă persoana aceea prin apa botezului în biserică (vezi cap. 3:6,
7). Indiferent ce parte ar putea avea un lucrător în convertirea unui suflet la Hristos, el va participa la

răsplată împreună cu toţi ceilalţi pe care Domnul i-a folosit în atragerea aceluia la El (vezi Mat 20:8-10;
Ioan 4:36-38; 1Cor 3:8-14). La fel, lucrătorul care seamănă sămânţa adevărului e îndreptăţit la susţinere
materială tot pe atât de drept ca şi lucrătorul care la o dată mai târzie are privilegiul de a înfiinţa o biserică
alcătuită din aceia care au fost aduşi la Evanghelie de cei dinaintea lui (vezi 2Tim 2:6).
1 Corinteni 9:11
11. Semănat. Comparaţia cu semănatul este folosită în Biblie pentru a denota predicarea Evangheliei
şi distribuirea marilor nădejdi şi privilegii care sunt oferite prin credinţă în Hristos (vezi Mat 13:3, 19-23;
Ioan 4:38). Caracterul potrivit al acestei figuri e văzut când se reţine că acela care seamănă grăuntele pe un
teren, le împrăştie pe tot câmpul. Tot aşa slujitorul Evangheliei predică Cuvântul lui Dumnezeu la tot felul
de oameni în orice stare. El predică la toţi cei care ascultă, fără de a şti cine va răspunde favorabil şi cine se
va dovedi a fi ca terenul pietros şi cărarea bătătorită din parabola cu semănătorul (vezi Mat 13:4, 5). E
datoria lui de a semăna sămânţa, lăsând Duhul lui Dumnezeu să o ducă la rodire (vezi Ecl 11:6; Mar
4:26-28).
Bunurile duhovniceşti. [„Lucrurile spirituale”, KJV]. Lucrătorul creştin distribuie binecuvântări de o
valoare infinit mai mare decât întreţinerea materială pe care o primeşte. El proclamă Evanghelia cu toate
binecuvântările şi mângâierile ei. El face cunoscut oamenilor pe Dumnezeu, cu planul de mântuire şi
nădejdea cerului. El călăuzeşte pe oameni pe calea mângâierii şi a păcii; sub conducerea Duhului Sfânt, el
ridică oameni din decăderea idolatriei şi de la închinarea la dumnezei mincinoşi, la bucuria părtăşiei cu viul
Dumnezeu; pe scurt, el, ca ambasador al lui Hristos, invită pe oameni să primească acea cunoştinţă care le
va aduce viaţa veşnică (vezi Ioan 17:3; 2Cor 5:20). El pune înaintea oamenilor comori de valoare veşnică, în
comparaţie cu care toate bogăţiile pământului se sting în uitare (vezi Isa 55:2; Mat 13:44-46; Apoc 3:17, 18;
21:3, 4, 7; 22:14).
Mare lucru. Pretenţia la întreţinere materială pare puternic îndreptăţită din faptul că compensaţia la
care lucrătorii sunt îndreptăţiţi cuprinde ceva mult superior faţă de ceea ce ei dau. Nu numai că e un lucru
foarte mic pentru comunitatea creştină să servească pe slujitor „în cele fieşti”; e datoria lor voioasă, prin
care ei pot să demonstreze parţial aprecierea lor cu privire la ceea ce Domnul a făcut pentru ei (vezi Rom
15:27).
1 Corinteni 9:12
12. Alţii. Aceasta fără îndoială se referă la alţi învăţători religioşi din biserica din Corint. Poate că
Pavel se gândea la vreunii din cei menţionaţi în cap. 1:10, 11; 3:3, conducătorii diferitelor partide din
biserică care poate pretindeau dreptul să fie întreţinuţi de biserică. Se poate ca ei să fi fost chiar aceia care
au căutat să dovedească faptul că Pavel nu era apostol, deoarece nu exercita ca ei autoritatea de a primi
întreţinere de la biserică. Dar el a arătat că dacă alţii aveau dreptul la o atare întreţinere, pretenţia lui era
mult mai puternică. El era învăţătorul lor originar; el îi condusese la Domnul şi-i ajutase să-şi organizeze
biserica. El lucrase mai mult şi mai înflăcărat la învăţarea lor şi la călăuzirea lor în cele spirituale.
Drept. Gr. exousia, „drept”, „autoritate”, „privilegiu”.
Nu ne-am folosit. În ciuda faptului că Pavel avea un mai mare drept să pretindă întreţinere materială
din partea bisericii, el nu-şi impusese dreptul; el alesese să treacă cu vederea privilegiul său în privinţa
aceasta, şi să lucreze pentru propria sa întreţinere. El era foarte atent ca nu cumva să dea vreun motiv de
poticnire; ca nu cumva să facă posibil pentru cineva să-l acuze cineva că avea motive meschine în mergerea
la Corint şi predicarea Evangheliei (vezi Fapte 18:3; 2Cor 11:7-9; 12:14). Aceasta este o ilustraţie de
completă dedicare a carierei sale de salvare de suflete pentru împărăţia lui Dumnezeu (vezi 1Cor 9:22).
Întâia şi unica lui dorinţă de totdeauna era ca să se facă pentru cel mai mare interes al oamenilor pentru care
lucra. Devoţiunea sa dezinteresată pentru cauza Domnului e caracteristică pentru toţi cei care au prins
viziunea lui Isus, şi care ştiu din experienţă ce înseamnă a fi mort faţă de păcat, dar viu faţă de Dumnezeu
prin Isus Hristos (vezi Fapte 9:6; Gal 2:20; 5:24-26).
Răbdăm. [„Suferim”, KJV]. Hotărârea lui Pavel de a se întreţine singur l-a făcut să sufere tot felul de
greutăţi. Era gata să sufere acestea dacă prin aceasta împărăţia lui Dumnezeu putea să înainteze.
Punem vreo piedică. [„Să stânjenim” KJV]. Pavel dorea ca nimic din ceea ce ar fi putut face, să nu

pricinuiască în vreun fel oarecare vreo piedică pentru înaintarea lucrării de predicare a Evangheliei. Nu
pentru că avea vreo îndoială cu privire la dreptul său la întreţinere deplină, ci pentru că el credea că
renunţând la aceste drept ar fi putut face bine lucrării lui Hristos şi să evite anumite consecinţe rele care ar fi
putut să vină dacă ar fi insistat asupra celor ce pe bună dreptate i se cuveneau.
1 Corinteni 9:13
13. Ştiţi. Pavel se referă la cunoştinţa generală printre iudei, şi cei care aveau cunoştinţă de ei, că
preoţii erau îndreptăţiţi la întreţinerea lor din cele de la templu. Istoria israeliţilor a fost relatată pentru
folosul bisericii creştine, şi principiile de administraţie bisericească aflate la vechiul serviciu al templului
merită să fie studiate cu grijă.
Cei ce îndeplinesc slujbele. [„Cei ce slujesc”, KJV]. Nu numai preoţii, dar şi leviţii lucrau la templu şi
aveau grijă de avutul sacru al acelei sfinte clădiri. Ei păstrau templul curat şi pregăteau cele trebuincioase
pentru sanctuar, ca de pildă untdelemnul şi tămâia; tot ei dădeau şi muzicanţii pentru serviciul templului
(vezi Num 1:50-53; 3:5-37; 4:1-33; 8:5-22; 1Cr 23:3-6, 24, 27-32).
De la templu. Dumnezeu dăduse instrucţiuni prin Moise ca preoţii şi ajutoarele lor să nu aibă nici o
moştenire în ţara Palestinei, ci să-şi primească întreţinerea cu totul de la templu. (vezi Num 18:20-24; 26:57,
62; Deu 18:1-8). Fiind în cea mai mare parte scutiţi de răspunderile în legătură cu cultivarea pământului şi a
altor proprietăţi, preoţii şi leviţii puteau să-şi devoteze întreaga atenţie lucrării importante a templului. Ei
n-aveau nevoie să fie turburaţi de necesitatea de a-şi procura cele necesare pentru acoperirea nevoilor lor
trecătoare. Dumnezeu luase măsuri pentru aceasta prin zecime şi jertfele adunării.
Altarului. [„La altar”, KJV]. Expresia aceasta fără îndoială se referă anume la preoţi, deoarece era
datoria lor de a aduce jertfele la altar. Leviţii asistau la pregătirea sacrificiilor şi la purtarea de grijă pentru
vasele şi uneltele care erau folosite de preoţi, dar era numai prerogativa preoţilor de a aduce jertfă înaintea
Domnului şi de a aşeza tămâia pe altarul de aur înaintea perdelei (vezi Exo 28:1, 3; Num 18:1-7).
De la altar. Parte din animalele anumitor sacrificii erau rezervate pentru folosirea de către preot. În
felul acesta preotul împărţea cu altarul animalul de sacrificiu (vezi Lev 6:16-18; 7:15, 16, 31-34; Num
18:8-10; Deu 18:1, 2).
1 Corinteni 9:14
14. Rânduit. Gr. diatasso, „a aranja”, „a rândui”, „a da ordine”. Dumnezeu a rânduit ca în general
slujitorii Săi de pe pământ să fie scutiţi de îndoita răspundere de a predica Evanghelia şi de a se îngriji de
propriile lor nevoi fizice – aceasta era răspunderea acelora între care lucrau (vezi Mat 10:9, 10; Luc 10:7).
Dumnezeu spusese israeliţilor că o zecime din posesiunile lor era a Lui şi erau obligaţi de a da o zecime
credincioasă preoţilor de la templu (vezi Lev 27:30, 32; Num 18:21; Mal 3:10, 11; Evr 7:5). Isus a aprobat
planul acesta când a fost pe pământ (vezi Mat 23:23). În felul acesta se trasase în mod clar tiparul pentru
metoda divină pe care trebuie să o urmeze biserica creştină pentru susţinerea materială a personalului de
cult. Israel din vechime s-a depărtat de instrucţiunile clare ale lui Dumnezeu în chestiunea aceasta, şi au fost
blestemaţi (vezi Mal 3:8, 9). Neaducerea la Dumnezeu a ceea ce este al Lui expune pe creştinul cu numele la
acelaşi blestem care a fost rostit asupra lui Israel, în timp ce ascultarea plină de iubire şi de voie bună de
această cerere dreaptă şi echitabilă califică pe credincios să ceară împlinirea făgăduinţei minunate care e
dată ascultătorului aducător de zecime (vezi Mal 3:10-12). Omul este de la natură extrem de egoist. El în
mod natural urmează exemplul marelui adversar al adevărului care a pierdut poziţia lui înaltă din cer prin
cultivarea dorinţei de a se înălţa pe sine (vezi Isa 14:12-15; Ier 17:9).
Aducerea zecimii şi a darurilor procură o frână continuă pusă egoismului omului, pe lângă ajutorarea
lui de a-şi pune încrederea în Dumnezeu şi nu în lucrurile materiale ale acestei lumi (vezi Mat 6:19-21). În
felul acesta se vede că aducerea zecimii şi a darurilor pentru întreţinerea lucrătorilor şi pentru înaintarea
lucrării lui Dumnezeu pe întreaga faţă a pământului aduce binecuvântări atât pentru dătător cât şi pentru
primitor. Egoismul este înfrânat şi se creează şi se susţine interes faţă de lucrarea bisericii. În acelaşi timp,
cei care s-au predat lucrării sunt bine îngrijiţi fără să mai aibă povara şi neliniştea de a căuta să vadă atât de
treburile lumeşti cât şi de cele spirituale.
Să trăiască. Dacă toţi membrii bisericii sunt credincioşi în aducerea zecimii şi a darurilor, va fi o

rezervă abundentă de mijloace pentru ducerea mai departe a lucrării Evangheliei. Se pot folosi mai mulţi
lucrători şi venirea Domnului este grăbită. E datoria slujitorilor lui Dumnezeu să educe pe membrii bisericii
în chestiunea finanţelor bisericii, pentru ca credincioşii să poată primi binecuvântările pe care Dumnezeu
le-a făgăduit celor care se conformează la planul Lui în chestiunea aceasta, şi de asemenea pentru a promova
interesele unei proclamări mondiale a Evangheliei (vezi 2Cor 8:4–8, 11, 12; 9:6–12; AA 345).
1 Corinteni 9:15
15. Nu m-am folosit de nici unul. Vezi v. 12.
Să se facă aşa. Fără îndoială corintenii ar fi fost dispuşi să întreţină pe Pavel dacă el ar fi dorit să se
facă lucrul acesta. Pavel se asigură că apărarea lui de faţă a drepturilor sale nu va fi greşit înţeleasă.
Mai bine. Enunţarea pare să fie exagerată, până când ne dăm seama că Pavel nu caută slavă personală,
ci slava lui Dumnezeu, aşa cum arată versetele următoare. Pasajul ne dă o altă privire scurtă în minunata
consacrare faţă de Domnul şi lucrarea Lui, şi scoate în evidenţă deplina lui tăgăduire de sine în interesul
Aceluia care îl răscumpărase. Omul poate să facă tot ceea el înţelege că este voia lui Dumnezeu, dar dacă
face lucrul acesta fără de voinţă, cu o inimă împotrivitoare, nu va cunoaşte slava pe care o avea Pavel. Dar
acela care, plin de voie bună face mai mult decât e cerut, aşa cum a făcut Pavel în legătură cu întreţinerea,
obţine o răsplată specială.
1 Corinteni 9:16
16. Căci dacă. [„Căci dacă” KJV]. Literal, „căci dacă”. Argumentaţia lui Pavel în v. 16, 17 e dificilă
şi s-au dat diferite interpretări. Unii adaugă expresia „cum fac alţii” în prima parte a v. 16, făcând pasajul să
zică: „Căci dacă predic Evanghelia aşa cum fac alţii [primind plată de la aceia cărora le predic], nu am nimic
cu ce să mă laud”. Alţii văd enunţarea mai generală, ca şi cum Pavel ar zice: „Simplul fapt că predic
Evanghelia nu e temei pentru a mă slăvi, căci asupra mea zace o obligaţie”.
Nu este pentru mine. [„Nimic”, KJV; „N-am cuvânt”, G. Gal.]. Pavel sugerase în v. 15 că avea motive
de a se slăvi sau a se lăuda, dar în versetul acesta el explică faptul că nu era nimic în chestiunea acestei
predicări a Evangheliei care să-i dea dreptul să se laude, deoarece era sub obligaţia de a predica.
Trebuie. [„Necesitatea”; KJV; „Poruncă mare” G. Gal]. Pavel nu putea să se laude cu ceea ce era
obligat să facă. Toată nădejdea de răsplătire trebuia să fie legată cu ceva ce făcea voluntar, nu sub obligaţie.
Aceasta ar fi arătat adevărata înclinaţie şi dorinţă a inimii sale. Prin „necesitate” [„trebuie”, „poruncă mare”]
el fără îndoială înţelege chemarea lui la slujire (vezi Fapte 9:4–6, 17, 18; 13:2; 22:6–15, 21; 26:15–19), pe
care el nu putea să o ignore şi să păstreze pace a minţii sau bunăvoinţa lui Dumnezeu.
Dacă nu vestesc. [„Dacă nu predic”, KJV; „Dacă nu binevestesc” G. Gal.]. Pavel cunoştea pedeapsa
tăcerii. El ştia că era însărcinat de Dumnezeu să proclame vestea cea bună a eliberării de păcat, şi că dacă
tăcea, n-ar fi avut linişte a minţii şi nici comuniune fericită şi inocentă cu Hristos. Dacă ar fi tăcut, aceasta ar
fi însemnat o tăgăduire a însărcinării dată lui de Domnul (vezi Fapte 22:14, 15, 21; Rom 11:13; 15:16; Efes
3:7, 8).
Toţi cei care sunt chemaţi de Dumnezeu să predice Evanghelia ca deservenţi cultici nu pot să se
angajeze în nici o altă ramură de lucrare şi să fie fericiţi sau mulţumiţi. Dacă cu o conştiinţă curată şi o
minte liniştită un om poate să se abţină de a predica, atunci în nici un caz nu ar trebui să se angajeze în
lucrare (vezi GW 437). Lucrarea Evangheliei e chemarea cea mai plină de răspunderi din lume, şi numai
aceia care sunt dispuşi să fie călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu, şi care răspund la un sacru simţ al datoriei, ar
trebui să se angajeze în ea (vezi 3T 243). Adevăratul slujitor al lui Hristos nu se gândeşte la sine şi la
avantajul său personal. El nu caută să facă pe cât mai puţin cu putinţă, sau să limiteze serviciul său la un
anumit număr de ore în fiecare zi; el e plin de râvnă să facă mai mult decât pare necesar, deoarece iubeşte pe
Domnul şi are o apreciere a valorii sufletelor. El e constrâns de un simţ lăuntric de urgenţă să caute să
salveze suflete pierdute (vezi Ier 20:9). Ceea ce este adevărat în legătură cu lucrătorii Evangheliei se aplică
şi la fiecare urmaş al Domnului. Isus a însărcinat pe toţi cei care cred în El să mărturisească despre El (vezi
Mat 28:19, 20; Fapte 1:8; DA 347, 348; 9T 19, 20). Toţi cei care iubesc pe Mântuitorul vor răspunde la acea
însărcinare îngăduind Duhului Sfânt să lumineze prin ei pe toţi cei cu care vin în contact (vezi Dan 12:3;
Mat 5:16; Filp 2:15).

1 Corinteni 9:17
17. De bunăvoie. Gr. hekon, „râvnitor”, „din îndemn personal”, „din hotărâre personală”. Pavel nu
vrea să spună că îşi făcea lucrarea de silă sau fără de bunăvoinţă, ci că chemarea lui nu era rezultatul
propriei sale plănuiri originare pentru o carieră a vieţii (vezi v. 16).
O răsplată. Nu e cu totul clar ce vrea Pavel să spună. Poate că apostolul vrea să spună că dacă ar fi
fost într-o lucrare de predicare a Evangheliei aşa cum erau alţii învăţători, el ar fi primit o răsplată aşa cum
pare că făceau ei (v. 14). Aceasta nu e răsplata pe care o căuta el (vezi v. 18).
De silă. [„Împotriva voii mele”, KJV]. Gr. akon cu înţeles contrar lui hekon (vezi mai sus sub „de
bunăvoie”), de unde, în context, însemnând nu cu propria sa hotărâre. El a fost chemat la lucrarea când avea
alte planuri în gând. În felul acesta faptul că predica Evanghelia nu era temei de laudă.
Isprăvnicie. [„Dispensaţiune”, KJV; „Dregătorie”, G. Gal.]. Gr. oikonomia, „isprăvnicie”,
„însărcinare”. Lui Pavel i se încredinţase o isprăvnicie. Pe vremea lui Pavel ispravnicii erau adesea sclavi
aleşi dintre robii de casă şi însărcinat cu grija bunurilor gospodăriei (vezi Luc 12:42, 43). Nu e ideea aici de
degradare a lucrării de slujitor creştin al altarului la nivelul unei slujiri servile. Cuvântul e folosit pentru a
ilustra felul numirii lui Pavel ca apostol.
Pavel nu vrea să spună că nu predica Evanghelia pentru vreun alt motiv decât acela al simplei
constrângeri, deoarece avea povara pusă asupra lui, sau în aşa fel că voinţa lui nu era de acord cu aceea ce
făcea. Odată ce primise însărcinarea, el acceptase voios răspunderea ca un ispravnic şi s-a hotărât să-şi
proslăvească slujba. El a văzut de bine să facă lucrul acesta, renunţând la compensaţia materială legitimă
rânduită de Domnul pentru slujitorii Evangheliei (vezi Luc 10:7; 1Cor 9:13, 14). Aceasta însemna că el
urma să renunţe la conforturile şi la înlesnirile de care s-ar fi putut bucura în mod legal, şi că urma să se
supună la greutăţi şi trudă pentru propria sa întreţinere în timp ce predica Evanghelia. Purtarea de felul
acesta era o demonstrare că inima sa era în lucrarea sa şi că el cu adevărat se bucura de ea şi o iubea.
1 Corinteni 9:18
18. Răsplata. Un motiv pentru atitudinea lui Pavel în privinţa aceasta poate fi găsit în antagonismul
lui timpuriu faţă de Hristos şi urmaşii lui, convertirea lui miraculoasă (vezi Fapte 7:58; 8:1, 3; 9:1–6), şi
marea însărcinare încredinţată lui (vezi 1Cor 15:8–10; Efes 3:7, 8; 1Tim 1:15, 16). El era acut de conştient
de marele rău pe care îl făcuse în persecutarea urmaşilor lui Isus, deşi credea sincer că făcând aşa împlinea
voia lui Dumnezeu (vezi 1Tim 1:13). Îndurarea prin care Pavel a căpătat iertare pentru opoziţia lui faţă de
Evanghelie este plastic ilustrată în cuvintele lui Hristos către Tatăl cu privire la oamenii care L-au crucificat
(vezi Luc 23:34). Pocăinţa sinceră pentru greşeli dă posibilitatea lui Dumnezeu să ierte pe păcătosul care se
pocăieşte (vezi Fapte 2:37, 38; 3:19).
Pavel recunoştea că tratamentul îndurător aplicat lui de Domnul şi marea încredere pusă în el printr-o
chemare specifică la slujba apostolică l-a făcut primitorul unor favoruri de care era cu totul nevrednic şi de
care niciodată nu se putea plăti (vezi 1 Tim 1:11, 12, 14, 16). El a acceptat bucuros însărcinarea atât de
milostiv dată lui, şi recunoştea pe faţă obligativitatea lui de a predica Evanghelia la toţi oamenii (vezi Rom
1:14, 15; 1Cor 9:16). Copleşit de recunoscătoare iubire faţă de Isus, el s-a consacrat plăcutei sarcini de a
duce solia mântuirii la toţi, fie iudei sau neamuri. El s-a simţit îndemnat să renunţe la prevederea legală
făcută pentru întreţinerea sa (vezi v. 13, 14). El n-a dorit ca bucuria lui în lucrare să fie influenţată de
acceptarea unei plăţi pentru ceea ce era pentru el o muncă de iubire. El era hotărât ca privilegiul său de
serviciu neegoist să nu-i fie luat (v. 15). Pentru Pavel era o bogată răsplată faptul că era considerat vrednic
de înalta chemare a servirii Evangheliei, şi că îi era permis să demonstreze iubirea sa neegoistă pentru
Mântuitorul lucrând pentru suflete pe cheltuiala sa, fără să fie o povară pentru biserică.
Fără plată. Adică, fără de a solicita fonduri de la convertiţii săi pentru întreţinerea sa.
Folosesc. [„Abuzez”, KJV]. Gr. katachraomai, „a folosi”, „a folosi pe deplin” sau simplu „a uza de”,
aşa cum fără îndoială e aici, deoarece Pavel nu pretindea sau primea întreţinere parţială. Cuvântul nu trebuie
interpretat într-un sens rău. Pavel de repetate ori a afirmat autoritatea sa de a cere întreţinere de la
credincioşi (vezi v. 4, 5, 11, 12), dar nu avea de gând să exercite dreptul său. A face aşa în cazul său ar fi

fost o piedică pentru Evanghelie şi l-ar fi lipsit de răsplătirea sa râvnită de a oferi mântuirea, fără nici un fel
de plată sau taxă, tuturor celor cărora el se adresa (vezi v. 12).
Nu se poate argumenta din afirmaţia lui Pavel din v. 15-18 că slujitorii Evangheliei ar trebui în mod
necesar să lucreze cu mâinile lor la vreo meserie oarecare pentru întreţinerea lor şi să nu aştepte ca bisericile
să poarte grijă de ei. Apostolul avea grijă să arate clar că propria sa atitudine era excepţia şi nu regula (vezi
v. 5-7, 9). Dumnezeu a instruit precis biserica Sa cu privire la planul Său pentru întreţinerea slujitorilor Săi
(vezi v. 14; AA 338-341).
Dreptul meu în Evanghelie. [„Putere în Evanghelie”, KJV; G. Gal.]. Adică autoritatea sau dreptul lui
Pavel când predica Evanghelia să ceară întreţinere de la convertiţii săi.
1 Corinteni 9:19
19. Slobod. [„Liber”, KJV]. Vezi v. 1. Pavel revine la tema sa din cap. 8:9-13, că nu va permite ca
libertatea sa să devină o piatră de poticnire pentru cei care sunt slabi. El caută să dea noi exemple de
renunţare la drepturile sale spre binele altora.
M-am făcut robul. Literal, „m-am înrobit”. Pavel era gata să lucreze pentru alţii, aşa cum lucrează un
rob fără plată sau răsplată, pentru propăşirea binelui lor. Ca un sclav, dorind să placă stăpânului său, sau
pentru că e forţat să facă aşa, era gata să se adapteze la deprinderile, obiceiurile şi părerile altora pe cât mai
mult cu putinţă, fără de a face compromisuri faţă de principiu. Servii lui Dumnezeu ar trebui să fie totdeauna
gata să se adapteze pe ei şi să adapteze lucrarea lor la natura acelora pentru care ei lucrează (vezi 2T 673).
Câştig pe cei mai mulţi. Toate lucrurile în viaţa lui Pavel erau supuse marelui său obiectiv de a
predica Evanghelia şi de a câştiga suflete pentru Hristos. El era pregătit să nu fie nimic dacă făcând aşa unii
ar fi putut să fie atraşi la Domnul (vezi Rom 9:3). Ambiţia lăudabilă a apostolului era că el să fie folosit de
Duhul Sfânt pentru a conduce cel mai mare număr cu putinţă de a accepta mântuirea de păcat prin Hristos.
Aceasta este ambiţia fiecărui adevărat slujitor al Evangheliei.
1 Corinteni 9:20
20. Ca un iudeu. Aici şi în v. 21, 22 Pavel afirmă mai în amănunt purtarea la care el se referă în v. 19.
El se purtase în felul acesta printre toate clasele poporului. El făcuse considerabilă lucrarea de predicare la
iudei, şi abordarea lor din partea lui era din punct de vedere al unuia dintre ai lor (vezi Fapte 13:14, 17-35;
17:1-3; 28:17-20). Nu numai că Pavel adapta predica sa la iudei, reiese şi că el se conforma la obiceiurile lor
când nu era vorba de principii (vezi Fapte 16:3; 18:18, 21:21-26; 23:1-6). El era bine versat în felul de
purtare al iudeilor, fiind el însuşi un fost fariseu şi membru al Sinedriului (vezi Fapte 23:6; 26:5; Filp 3:5;
AA 102). Această cunoaştere a iudaismului a fost pusă la o bună întrebuinţare de Pavel, atât în eforturile lui
de evanghelizare printre concetăţenii săi, cât şi în propria lui apărare care putea face lucrul acesta cu o bună
conştiinţă. El nu i-a ofensat zadarnic, ci s-a străduit să folosească familiarizarea sa cu credinţele şi
obiceiurile lor într-un fel care îi făcea mai uşor de condus la Evanghelia. Întregul lui scop în conformarea lui
la filozofia lor de viaţă, atât de mult cât era cu putinţă, era de a-i conduce la Mântuitorul.
Ca şi când aş fi sub Lege. [„Ca sub Lege”, KJV; „Ca unul de sub Lege” G. Gal.]. Comentatorii
variază în înţelegerea acestei expresii. Unii spun că prima grupă numită de Pavel în acest verset sunt iudeii
ca naţiune; şi „cei ce sunt sub lege” sunt iudeii consideraţi în legătură cu religia lor. Alţii susţin că „iudeii”
înseamnă cei care sunt aşa prin origine, adică după trup, şi „cei ce sunt sub Lege” sunt prozeliţi la iudaism
dintre neamuri. Iarăşi alţii gândesc că „cei ce sunt sub Lege” se referă la iudeii stricţi, sau fariseii. O altă
explicaţie este că cele două grupe sunt identice, că Pavel foloseşte metoda literară a paralelismului pentru
accent şi ca pregătire pentru expresia corespunzătoare „cei ce sunt fără Lege” (v. 21). Un alt comentator
sugerează că s-ar putea referi la aceia care credeau că mântuirea se obţine prin ţinerea Legii, ca de pildă acei
convertiţi la creştinism de la iudaism care considerau că erau încă obligaţi să se conformeze la toate
obligaţiile ritualiste ale legii lui Moise pentru ca să primească aprobarea lui Dumnezeu (vezi Fapte 15:1;
21:20-26). În ce priveşte înţelesul expresiei „sub Lege” vezi Rom 6:14.
Pavel nu călca legile iudeilor, fără ca aceasta să fie necesar. El nu-i mustra pentru că respectau legea
lui Moise, şi nici nu refuza de a se conforma la legea aceea când putea face lucrul acesta fără de a face
compromis cu principiul. El era atât de atent în privinţa aceasta încât putea spune, când era acuzat de

conducătorii iudei, că ţinuse legile şi obiceiurile iudeilor (vezi Fapte 25:8; 28:17).
Să câştig. [„Să-i câştig”, KJV]. Pavel nu credea că conformarea la legile ceremoniale şi la rânduielile
rituale era necesară pentru creştini, dar era plin de râvnă de a face totul cu putinţă pentru a crea o impresie
favorabilă şi să fie într-o poziţie mai bună de a convinge pe „cei ce sunt sub Lege” cu privire la adevărul
Evangheliei (vezi Fapte 15:24-29), şi în felul acesta să-i câştige.
1 Corinteni 9:21
21. Fără Lege. Adică, aceia care nu aveau cunoştinţă de preceptele Legii aşa cum aveau iudeii; în alte
cuvinte, neamurile sau păgânii (vezi Rom 2-14).
A lui Dumnezeu. Ca să nu fie greşit judecat şi acuzat că leapădă orice lege, apostolul afirma parentetic
că în toate contactele sale cu oamenii, fie iudei sau neamuri, el era totdeauna conştient de datoria lui faţă de
Dumnezeu.
Lui Hristos. Pavel ascultase de Hristos şi urmase instrucţiunile Lui de la data convertirii sale. El era
legat cu El prin Legături de iubire, recunoştinţă şi datorie. Scopul dominant al vieţii Sale era să dea o
voioasă şi continuă ascultare voii Mântuitorului.
Să câştig. [„Să-i câştig”, KJV]. Unica dorinţă a lui Pavel, în contactele sale cu toţi oamenii, era de a-i
câştiga la Hristos.
1 Corinteni 9:22
22. Slab. Cei a căror pricepere a Evangheliei era limitată şi care puteau fi zdruncinaţi de lucruri care
erau perfect legale în ele însele (vezi Rom 14:1). Când avea de-a face cu unii ca aceştia, Pavel nu se
comporta în chip deliberat într-un fel care să trezească prejudecăţile lor şi să turbure mărginita lor înţelegere
a adevărului. El nu i-a şocat prin neconformare la deprinderile lor în îmbrăcăminte, hrană şi chiar servicii
religioase (vezi Fapte 16:1–3; Rom 14:1–3, 13, 15, 19–21; 1Cor 8:13). Această condescendenţă la punctul
de vedere al fraţilor mai slabi ar fi putut să pară că e o slăbiciune din partea lui Pavel, dar era în realitate un
semn că poseda o mare putere morală. Sigur în cunoştinţa sa experimentală a iubirii lui Isus, şi sigur de
supremaţia singurului mare adevăr al mântuirii prin credinţa în Hristos, el îşi putea prea bine îngădui să
placă celor slabi prin conformarea la particularităţile lor în lucruri care nu erau de însemnătate majoră, ca de
pildă înfrânarea de la folosirea alimentelor care fuseseră jertfite idolilor (vezi cap. 8:4, 7-9).
Totul. [„Toate lucrurile” KJV]. Polivalenţa lui Pavel l-a făcut în stare să practice o adaptare în toate
privinţele la tot felul de oameni şi de condiţii în lucrurile acelea care în ele însele nu erau lucruri care să
cuprindă principii imuabile. Totuşi, Pavel niciodată nu a făcut compromis cu principiul.
Să mântuiesc pe unii. Tot ce făcea Pavel, uşoara lui adaptare la anumita societate în care se găsea şi
dispoziţia lui de a fi tolerant şi răbdător faţă de toţi oamenii, avea un singur obiectiv – mântuirea acelora
care ar crede solia sa. El nu se exprima ca plănuind să mântuiască pe toţi, deoarece ştia că mulţi nu vor crede
(Rom 9:27; 11:5). Prin felul său de adaptare, la obiceiurile, deprinderile şi părerile tuturor categoriilor de
oameni pentru ca să poată mântui pe unii, Pavel a urmat de aproape modelul dat de Mântuitorul, cu privire
la care profetul scria: „Trestia frântă n-o va zdrobi” (Isa 42:1-3). Adaptabilitatea este una din cele mai
folositoare calificaţii pe care un deservent cultic poate să le cultive. Ea îl ajută să lucreze aşa cum a lucrat
Hristos; în căminul celor săraci şi ignoranţi, în piaţă printre negustori şi financiari, la praznicele şi la mesele
celor bogaţi, şi în convorbire cu cei înţelepţi. El va fi dispus să meargă oriunde şi să folosească orice metodă
e mai corespunzătoare pentru ca să câştige pe oameni pentru împărăţia veşnică de slavă şi de pace a lui
Dumnezeu (vezi MH 23-25; GW 118, 119).
1 Corinteni 9:23
23. Pentru Evanghelie. Aceasta descoperă principiul determinant care călăuzea pe Pavel în tot ce
făcea. El era atât de conştient de realitatea iubirii lui Isus, de autenticitatea puterii învierii Lui, şi de adevărul
îndurării lui Dumnezeu faţă de păcătosul care se pocăieşte, încât era inspirat de o pasiune nepieritoare de a
salva oameni oricât l-ar fi costat aceasta. Aceasta este experienţa tuturor celor care sunt renăscuţi de Duhul
Sfânt şi care vin în intimă comuniune cu Isus (vezi Fapte 1:8; 2:17, 18, 21; 4:13; SC 72, 73). Eul dispare din
viaţa aceluia care s-a îndrăgostit de Mântuitorul. El trăieşte numai ca să facă voia lui Dumnezeu (vezi Gal

2:20).
Să am şi eu parte de ea. Aceasta este culmea nădejdii apostolului, ca să poată avea bucuria de a
participa la răsplata vieţii veşnice împreună cu aceia pentru care lucrase şi suferise. În această enunţare se
poate vedea aceeaşi iubire fierbinte pentru semenii săi care animase pe Moise, care nu dorea să fie mântuit
dacă Israel nu urma să fie iertat şi reaşezat în favoarea divină (Exo 32:31, 32); şi iubirea inexprimabilă a lui
Isus. Cerul ar pierde mult din slava sa fără de prezenţa celor pentru care El a murit (Ioan 14:3; 17:24; cf.
MH 105.
1 Corinteni 9:24
24. Nu ştiţi? În v. 24-27 Pavel foloseşte binecunoscutele întreceri atletice care se desfăşurau periodic
în Grecia şi în lumea elenistică pentru a ilustra subiectul discuţiei sale, şi anume, nevoia de a exercita
tăgăduirea de sine pentru a promova mântuirea altora. În v. 26, 27 el aplică învăţătura la sine. Jocurile
corintice erau probabil acelea la care făcea aluzie Pavel, ca acelea cu care locuitorii Corintului era mai
familiarizaţi. Jocurile constau din alergare, box, trântă şi aruncarea discului. Pavel face aluzie la două,
alergarea (v. 24, 25) şi lupta cu pumnii (v. 26, 27).
Locul de alergare. Numai o persoană putea izbuti să obţină victoria la jocuri, totuşi toţi cei care se
angajau erau dispuşi să se supună la greutăţi şi la o antrenament aspru pentru a-şi spori şansa de asigurare a
premiului. Premiul dat biruitorului consta dintr-o ramură de pin, de laur, măslin, pătrunjel sau frunze de măr.
Alergaţi ca să. [„Aşa alergaţi”, KJV]. Toţi cei care se angajau în alegările greceşti depuneau cele mai
bune eforturi pentru a câştiga premiul. Ei foloseau toată iscusinţa şi vigoarea pe care o acumulaseră ca
rezultat al pregătirii lor intense. Nici unul din ei nu era indiferent, letargic sau fără grijă. Coroana vieţii
veşnice este oferită tuturor, dar numai aceia care se supun la o pregătire strictă vor obţine premiul. Aceasta
înseamnă că totdeauna creştinul va fi călăuzit în cuvânt, gând şi faptă de normele distinse aflate în Biblie, şi
nu va fi stăpânit de dorinţele şi înclinaţiile propriei sale inimi. El va întreba la tot pasul călătoriei: „Ce ar
face Isus? Felul acesta de purtare, planul acesta de lucru, sau forma aceasta de recreaţie va spori sau va
scădea tăria mea spirituală?” Tot ce în vreun fel oarecare ar stânjeni progresul spiritual trebuie să fie
lepădat; altminteri biruinţa nu e posibilă (vezi Evr 12:1, 2).
1 Corinteni 9:25
25. Cei ce se luptă. [„Se luptă să biruiască”, KJV; „Luptător la jocuri”, G. Gal.]. Gr. agonizomai, „a
lupta”, „a se strădui”. Cuvântul nostru „a agoniza” vine de la agonizomai. Vezi Luc 13:24. Lupta pentru
biruinţă la jocurile greceşti însemna mai mult decât de a face un efort spasmodic; era o luptă de la start până
la încheiere, fără de relaxare pe cale.
Înfrânări. [„E înfrânat” KJV; „ Se înfrânează”, G. Gal.]. Gr. egkrateuomai, „a exercita stăpânire de
sine”. Pentru a avea vreo nădejde de biruinţă la jocuri, un competitor atletic trebuie să fie în stare să-şi
stăpânească dorinţele şi apetitul. Mai mult, el trebuie să fie în stare să facă trupul său să răspundă imediat la
poruncile minţii sale, şi trebuie să fie în stare să înfrângă indolenţa şi lenea care atât de des necăjesc natura
omenească. El trebuie să se abţină de la tot ceea ce stimulează, excită şi în cele din urmă slăbesc organismul,
ca vinul, vieţuirea excitantă şi în lux, şi satisfacţiile libertine. El trebuie să câştige stăpânire de sine în toate
lucrurile, nu numai în acelea care sunt precis dăunătoare, dar şi în folosirea lucrurilor care nu sunt dăunătore
în ele însele. El trebuie să consume orice mâncare şi băutură cu strictă moderaţie, şi tot ce ar putea slăbi
cumva corpul trebuie evitat.
Creştinul care se străduieşte să pună mâna pe premiul vieţii veşnice trebuie să se ţină de un program
care seamănă în unele privinţe cu acela al luptătorului de la jocurile greceşti. Curajul, credinţa, perseverarea,
lepădarea de sine şi sârguinţa sunt tot atât de necesare pentru acela care caută să fie socotit vrednic de a sta
în cele din urmă înaintea Domnului, cum sunt pentru atleţii care se luptă pentru onoruri pământeşti de scurtă
durată (cf. Mat 24:13; Luc 13:24; Filp 3:13–15; 1Tim 6:12; 2Tim 2:4, 5; 4:7; Evr 12:1–4; Iac 1:12; Apoc
2:10). În alergarea creştină, fiecare competitor care împlineşte cerinţele de exercitare poate primi premiul
(vezi Apoc 2:10; 22:17). Deşi viaţa veşnică este cu totul un dar al lui Dumnezeu, e dată numai acelora care o
caută şi se luptă pentru ea cu toată puterea lor (vezi Rom 2:7; Evr 3:6, 14).
Cunună. [„Coroană”, KJV]. Gr. stephanos, „Ceea ce înconjoară” sau „aceea ce împrejmuieşte”, „o

ramură”, sau „cunună”; adesea constând din frunze purtate ca un semn de victorie sau bucurie (vezi v. 24).
Care nu se poate veşteji. [„nestricăcioasă”, KJV]. Ce diferenţă incalculabilă între răsplătirea unui
biruitor la întrecerile greceşti, şi aceea a unui creştin biruitor! Cu câtă râvnă se străduiesc oamenii pentru
succes trecător, şi la ce efort corporal şi chiar suferinţă sunt ei dispuşi să meargă pentru a fi socotiţi mari
înaintea semenilor lor! Dacă ei sunt dispuşi să facă lucrul acesta pentru o coroană care se veştejeşte şi care
piere curând, cu cât mai plină de râvnă şi mai stăruitoare ar trebui să fie strădania credincioşilor pentru
coroana care nu se veştejeşte niciodată a vieţii veşnice! Din cauza intrării păcatului în lume, gândurile şi
ideile oamenilor sunt pervertite şi Satana a izbutit să facă pe oameni să calce toate legile sănătăţii, aşa că ei
trăiesc în general în aşa fel că grăbesc degenerarea lor corporală prin deprinderile lor de a mânca, de a bea,
de a se îmbrăca, de a dormi, de a lucra, de a se recrea şi de a gândi (vezi CH 18, 19).
Dumnezeu cere poporului Său să fie conştient de nevoia de reformă în lucrurile acestea şi să fie activ
în practicarea unei stricte stăpâniri de sine în tot ce ţine de păstrarea sănătăţii. Omul nu are libertatea să-şi
placă sieşi în materie de vieţuire sănătoasă; el a fost cumpărat de Dumnezeu, şi e sub obligaţia de a face tot
ce-i stă în putere să-şi păstreze trupul în cea mai bună stare cu putinţă (vezi 1Cor 6:19, 20; 10:31). Creştinul
care e stăpânit de iubire pentru Mântuitorul nu va îngădui apetitului şi pasiunilor sale să-l stăpânească, ci în
toate va accepta sfatul pe care l-a dat Dumnezeu pentru vieţuirea sa mintală, fizică şi spirituală. Poftele
trupului trebuie să fie supus puterilor superioare ale minţii, care la rândul lor trebuie să fie sub călăuzirea
Duhului Sfânt (vezi Rom 6:12; 2T 380, 381). Alcoolul şi tutunul sunt lucruri cu care Satana a amăgit pe om
ca să le folosească, sporind prin aceasta slăbiciunea sa fizică şi spirituală, şi împiedicându-l de a se califica
pentru răsplată veşnică oferită tuturor celor care sunt dispuşi să fie cumpătaţi în toate lucrurile (vezi Prov
23:20, 21, 29-32; 1Cor 6:10; CH 125).
Cum poate nădăjdui cineva, indiferent cine ar fi, care refuză să părăsească deprinderi de o viaţă
întreagă de rele satisfaceri de dorinţe, indiferent ce formă ar lua, să fie binecuvântat de Dumnezeu şi să
primească o urare de bun venit în împărăţia slavei Sale? Singura cale sigură este de a reţine că trupul trebuie
să fie păstrat în supunere în toate lucrurile totdeauna până la venirea lui Isus (vezi Psa 51:5; Rom 7:18, 23,
24; 8:13, 23; 1Cor 9:27; Filp 3:20, 21; Cols 3:5, 6). Binecuvântarea vieţii veşnice care e asemănată cu o
coroană (Apoc 2:10), nu va fi acordată celor care văd această viaţă prezentă ca un timp de dedare la
satisfacerea fiecărei dorinţe şi pofte ale firii nerenăscute. Dumnezeu va da viaţă veşnică numai celor care
folosesc această viaţă ca un prilej de a câştiga biruinţa asupra orice ar deranja sănătatea mentală, fizică şi
spirituală, demonstrând în felul acesta adevărata lor iubire şi ascultare de Mântuitorul, care a suferit atât de
mult pentru ei (vezi Iac 1:12; 1Pet 5:4; Apoc 2:10; 3:10, 11; 7:14–17).
1 Corinteni 9:26
26. Nu aşa ca şi cum n-aş şti încotro. [„Nu ca nesigur”, KJV]. Pavel cunoştea exact unde se ducea şi
ce făcea. El ţintea să înainteze cât mai repede cu putinţă în alergarea vieţii. Nu era nici o confuzie înaintea
lui cu privire la direcţia pe care trebuia să o apuce. El alerga cu o siguranţă clară şi pozitivă de atingere a
ţintei. El se străduia până la limită, ca nu cumva să dea greş de a-şi asigura coroana, o coroană, nu din frunze
care se ofilesc, ci de viaţă, pace, bucurie şi fericire nemuritoare în împărăţia slavei. Alergătorul la jocurile
greceşti n-avea o astfel de certitudine de a atinge ţinta şi de a obţine premiul. Dar Pavel ştia că el, şi oricine
se conforma acestor condiţii, putea fi sigur de succes. Când se apropia de sfârşitul alergării sale, a dat glas
siguranţei absolute că va primi coroana împreună cu ceilalţi creştin biruitori (vezi 2Tim 4:7, 8).
Mă lupt. Gr. pukteuo, „a lupta cu pumnii”, „a boxa”. Lupta cu pumnii, sau boxul, era una din formele
de distracţie la întrecerile atletice din vechime. Pavel introduce aici o schimbare a metaforei de la aceea a
unui alergător pe un stadion la aceea a unui pugilist în ringul de box.
Loveşte în vânt. [„Bate aerul”, KJV; „Bate văzduhul”, G. Gal.]. Un boxer ar putea fi privit ca bătând
aerul când practică fără un adversar. Sau s-ar putea ca adversarul său să evite lovitura sa, şi făcând aşa îl
determină să-şi irosească efortul în aer. Pavel arată aici lămurit că el nu şi-a cruţat adversarul, şi că nu i-a
permis să scape de sub loviturile sale; şi nici nu şi-a irosit timpul în lupta cu umbrele, deoarece adversarul
său era pururea de faţă şi trebuia să se ocupe de el cu hotărâre. El ţintea fiecare lovitură cu certitudine,
îndreptând-o cu toată voinţa şi energia lui aşa că ea îşi atingea efectiv ţinta. Dorinţele stricate ale cărnii
trebuia să fie reprimate şi întreaga lui fiinţă adusă roabă la Dumnezeu prin Hristos (vezi 2Cor 10:3-5).

Mulţi creştini ştiu că e nevoie de a câştiga biruinţă asupra dorinţelor şi apetitului care sunt în opoziţie
faţă de voia lui Dumnezeu, dar ei sunt cu jumătate de inimă în eforturile lor de a supune eul. Ei dau un
simulacru de luptă, dar nu doresc cu adevărat ca loviturile lor să pedepsească ceea ce face parte din ei înşişi,
deoarece se tem de durerea produsă de astfel de lovituri bine îndreptate. Ei îşi iubesc prea mult firea lor
păcătoasă pentru a o răni, şi duc lipsă de tăria de voinţă de a trece cu vederea rugăminţile de îndurare ale
cărnii. Nu aşa stau lucrurile cu Pavel. El voieşte cu adevărat să nu arate îndurare cărnii sale păcătoase,
naturii sale fireşti. Îi e ruşine de ea, o urăşte şi doreşte moartea ei; de aceea el renunţă la toate gândurile şi
sentimentele de milă şi de gingăşie şi ţinteşte loviturile sale cu toată tăria şi iscusinţa sa şi cu toată voinţa sa
(vezi Cols 3:5; CH 51). Cuvintele acestea nu trebuie interpretate ca şi cum (vezi p. 54-58), Pavel ar fi privit
trupul în mod gnostic şi deci ca intrinsec rău şi incurabil. El căuta să-şi stăpânească, nu să-şi distrugă trupul.
1 Corinteni 9:27
27. Mă port aspru. [„Ţin sub”, KJV; „Strunesc puternic”, G. Gal.]. Gr. hupopiazo, literal, „a lovi sub
ochi”, „a înnegri ochiul cuiva”. Versiunea KJV aici e lipsită de metafora luptei de box din vechime sau lupta
cu pumnii a grecilor, pe care Pavel a folosit-o pentru a ilustra plastic natura cruntă a luptei care trebuia să se
dea de fiecare creştin sincer. Mănuşile de box purtate de luptători nu erau mănuşi în sensul modern al
cuvântului; ele erau adesea făcute din curele de piele de bou, care erau uneori întărite cu articulaţii de aramă.
Hupopiazo zugrăveşte viu severitatea şi asprimea pe care creştinii adevăraţi le exercită faţă de firea lor
păcătoasă. Ea sugerează disciplina şi lepădarea de sine rigidă care trebuie să fie exercitată pentru ca să se
câştige biruinţa asupra tuturor pasiunilor stricate ale tendinţelor rele ale omului.
Ţin în stăpânire. Literal, „a duce în robie”, de unde „a face un serv al lui”. Pavel arată în felul acesta
scopul său hotărât de a câştig biruinţa deplină asupra tuturor înclinaţiilor şi pasiunilor şi tendinţelor stricate.
La el nu era nici un gând de jumătăţi de măsură. El ştia că trebuie să fie o luptă până la sfârşit, indiferent
care ar fi fost costul în suferinţă şi chin pentru firea sa pământească; răul acela care se războia cu aspiraţiile
lui spirituale trebuia să moară. Aceasta este o lecţie pe care trebuie să o înveţe toţi aceia care nădăjduiesc să
se califice pentru primire lor ca cetăţeni ai cerului. Îndemnurile şi dorinţele nesăţioase ale apetitului şi
patimilor fireşti trebuie să fie nimicite. Lucrul acesta este cu putinţă numai când voinţa este predată lui
Hristos (vezi Filp 4:13; SC 43, 44, 60).
Ca nu cumva. Pavel nu intenţiona să îngăduie ca ceva să-l împiedice de a ajunge la mântuire; el era
pregătit să facă orice voia Dumnezeu ca să fie pregătit pentru cer. El ştia că era o primejdie dăinuitoare de a
fi amăgit din cauza înşelătoriei păcatului, şi era hotărât ca nimic să nu fie lăsat nefăcut din partea sa pentru
a-şi asigura succesul în obţinerea coroanei vieţii veşnice.
Propovăduit altor. Se poate ca Pavel să continue metafora cu jocurile, referindu-se aici la sine ca fiind
crainicul care chema pe alergători la întrecerea în alergare. În acelaşi timp el este şi un concurent.
Lepădat. Gr. adokimos, „nerezistând la încercare”, „neaprobat”. În calitate de crainic, Pavel făcuse
cunoscut regulile care cârmuiau jocurile. În calitatea de concurent, de asemenea s-ar fi aşteptat de la el să fie
mai pe sus de toţi ceilalţi care să se ţină de reguli. Pavel fusese plin de râvnă la proclamarea către alţii a
regulilor şi rânduielilor care cârmuiau concursul pentru viaţa veşnică. Aici el dă glas hotărârii de a practica
un control rigid asupra naturii sale păcătoase, ca nu cumva să sufere groaznica dezonoare de a fi găsit cu
lipsă de marele Judecător la sfârşitul alergării. Slujitorii lui Hristos, care ţin înaintea lumii regulile care
corespund biruinţei în întrecerea pentru mântuirea veşnică, trebuie să fie foarte atenţi în privinţa stării lor
spirituale ca nu cumva să rămână mai pe jos în vreo privinţă oarecare şi în felul acesta să dea greş în a
obţine răsplătirea aceea pentru care îşi cheltuiseră viaţa îndemnând pe alţii să o câştige. Dacă toţi cei care
sunt chemaţi la lucrarea Evangheliei ar fi atât de credincioşi şi stăruitori cum a fost Pavel, redeşteptarea şi
reforma după care biserica tânjeşte ar fi mult grăbită şi Hristos ar veni în curând.
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1 Corinteni 10:1
1. [„De altfel”, KJV]. Dovezi textuale atestă (cf. p. 10) exprimarea „deoarece”. Exprimarea aceasta
prezintă legătura cuvenită între cap. 9 şi 10. După ce a arătat posibilitatea de a fi lepădat, apostolul scoate în
evidenţă primejdia ca şi alţii să fie lepădaţi. Deşi foarte mult favorizaţi de Dumnezeu, israeliţii, care
părăsiseră Egiptul, n-au izbutit să primească răsplata intrării în Ţara Făgăduită. Dacă ei, poporul ales şi aceia
pentru care Dumnezeu a săvârşit atât de multe minuni, au dat greş, corintenii nu ar fi trebuit să fie atât de
plini de mândrie spirituală încât să ajungă orbi faţă de primejdia de a avea aceeaşi soartă.
Să nu ştiţi. [„Neştiutori”, KJV]. Membrii bisericii din Corint, fără îndoială cunoşteau cel puţin în parte
istoria experienţelor vechilor israeliţi în decursul exodului lor din Egipt, dar Pavel dorea ca ei să-şi
reamintească aceste lucruri şi să lase ca exemplul israeliţilor să le influenţeze purtarea.
Părinţii. Biserica din Corint era alcătuită atât din convertiţi idolatri cât şi din creştini iudei. De aceea
această referire la „părinţi” care evident îndreaptă atenţia la israeliţii de sub conducerea lui Moise, arată că
biserica creştină este continuatoarea poporului lui Dumnezeu şi are dreptul să pretindă descendenţă
spirituală din şirul adevăraţilor închinători din trecut în decursul veacurilor istoriei lui Israel (vezi Rom 2:28,
29; Gal 3:28, 29).
Nor. Aceasta se referă la prezenţa vizibilă a lui Dumnezeu cu poporul Său în peregrinările de la Egipt
la Canaan. Ziua un nor preceda oastea lui Israel în timp ce mărşăluiau, şi noaptea se făcea un stâlp de foc
(vezi Exo 13:21).

Mare. O referire la trecerea Mării Roşii de către copiii lui Israel pe o cale miraculos pregătită pentru ei
de Domnul (vezi Exo 14:21, 22). Aceasta era o dovadă în plus de protecţie şi favoare divină. Pavel
reamintea credincioşilor corinteni de toate aceste măsuri speciale luate pentru vechiul Israel de Domnul şi
arăta că Israel avea tot atât de multe asigurări vizibile contra apostaziei ca acelea pe care biserica din Corint
se rezema atât de mult.
1 Corinteni 10:2
2. Botezaţi. Experienţa copiilor lui Israel preînchipuia botezul. Cu norul deasupra lor şi marea de
ambele laturi, israeliţii erau înveliţi cu apă când au trecut prin mare, şi în sensul acesta au fost botezaţi.
Experienţa lor poate fi considerată ca reprezentând curăţirea de supuşenia lor trecută faţă de păcat în
întunericul robiei egiptene, şi o asigurare de loialitate faţă de Dumnezeu prin reprezentantul rânduit de El,
Moise.
Pentru Moise. [„Întru Moise”, KJV]. Ei au fost călăuziţi la ţărmul Mării Roşii, şi apoi, când Moise
le-a poruncit să meargă înainte, Dumnezeu le-a deschis o cale, şi ei au trecut cu bine de cealaltă parte. Prin
această experienţă ei au fost dedicaţi lui Moise ca conducător al lor (vezi Exo 14:13-16, 21, 22). Ei au
recunoscut autoritatea lui şi s-au obligat să asculte de îndrumările lui. În calitate de „conducător vizibil”,
Moise a transmis poporului legile şi cerinţele lui Dumnezeu. De aceea s-ar putea spune că fiind botezaţi
„pentru Moise” [„întru Moise”] ei erau obligaţi să asculte de Dumnezeu şi să-I servească (vezi PP 374). În
decursul lungii lor robii în Egipt, israeliţii pierduseră în oarecare măsură din vedere pe Dumnezeul adevărat
şi închinarea Sa; mulţi nu-L cunoşteau, şi era scopul declarat al lui Iehova să-i elibereze din robie ca să-L
poată servi (vezi Exo 3:13–15, 18; 5:1; 6:6, 7; 7:16; 8:1, 20; 9:1, 13; PP 258). Dumnezeu a rânduit pe Moise
să scoată pe poporul Său din Egipt şi să-i înveţe legile şi planurile Lui pentru ei (vezi Exo 3:10; PP 246, 252,
253). Dovada acceptării lui Moise de către Dumnezeu ca reprezentant al Lui s-a văzut de israeliţi în trecerea
lor prin Marea Roşie.
1 Corinteni 10:3
3. Mâncare duhovnicească. Cuvântul „meat” e folosit în KJV cu înţelesul lui din limba engleză veche
de „hrană” în general şi nu de carne. Cuvântul „duhovnicească” înseamnă că hrana nu era procurată pe cale
naturală. În plus, Pavel probabil mai gândea la însemnătatea spirituală a manei (Ioan 6:32, 33, 35) în acelaşi
fel cum identifica Stânca spirituală ca fiind Hristos (1Cor 10:4). Toţi israeliţii au fost hrăniţi în chip
miraculos în pustie. Hrana le era dată direct de Dumnezeu. În felul acesta li se dădea dovadă dramatică
despre faptul că erau protejaţi şi îngrijiţi de Dumnezeu. În locul acela pustiu nu era altă hrană pentru ei; ei
depindeau în chip absolut de pâinea care cădea din cer (vezi Exo 16:3). Dacă cineva refuza să mănânce
mana, ar fi pierit. La fel nu e altă sursă de hrană pentru creştin decât aceea care vine din cer şi e
personificată în Mântuitorul. Mana temporar procurată pentru întreţinerea materială ajungea pentru nevoile
pământeşti ale israeliţilor, dar efectul ei era numai temporar, şi cei care se hrăneau cu ea, cu timpul mureau.
Cei care se hrănesc din Cuvântul lui Dumnezeu, însuşi Isus Hristos, nu vor pieri, ci vor trăi veşnic (vezi Ioan
6:48-51, 53, 54, 58, 63). În această pustietate pământească, oamenii se străduiesc să-şi hrănească mintea cu
filozofii şi invenţii omeneşti, dar nu e nici o nădejde de pace sau de fericire fără Hristos (vezi Mat 11:28, 29;
Ioan 10:10; 15:6; 1Cor 1:21, 25, 30). Aşa cum mana trebuia să fie adunată în fiecare zi, şi în cantitate
îndestulătoare pentru nevoile zilei, tot aşa oamenii trebuie să-şi însuşească partea zilnică din Cuvântul lui
Dumnezeu pentru a păstra o experienţă creştină viguroasă, vitală (vezi Exo 16:16, 21; Iov 23:12; Mat 6:11).
1 Corinteni 10:4
4. Băutură duhovnicească. Ca şi „mâncarea duhovnicească” din v. 3, „băutura duhovnicească” a fost
numită aşa din cauza originii ei supranaturale. Ea a fost procurată pentru israeliţi de Domnul, pentru a
împlini nevoia lor urgentă când erau fără apă în pustie (vezi Exo 17:1, 6; Num 20:2, 8). Dumnezeu n-a uitat
pe poporul Său nerecunoscător, în ciuda plângerii fără rost, ci le-a satisfăcut nevoile prin lucrarea servului
Său ales, Moise (vezi PP 298, 411).
Stâncă duhovnicească. Unii comentatori cred că Pavel aici se referă la tradiţia rabinică, cum că un
izvor din stâncă a urmat pe Israel în toate peregrinările lor prin pustie. Dacă lucrurile stau aşa, el nu dă prin
aceasta credinţă tradiţiei mai mult decât Isus dădea credinţei doctrinei privitoare la starea conştientă în
moarte prin parabola sa cu bogatul şi Lazăr (vezi Luc 16:19). Tosephta (vezi Vol. I, p. 100) relatează tradiţia
astfel: „Era la fel cu izvorul care era cu copiii lui Israel în pustie, el [izvorul] era ca o stâncă plină de găuri,

ca o sită din care picură apa şi apărea ca din deschiderea unei damigene. El [izvorul de stâncă] se urca
împreună cu ei pe vârful dealurilor şi cobora cu ei în văi; oriunde zăbovea Israel, zăbovea şi el faţă în faţă cu
tabernacolul” (Sukkah 3, 11 urm., citat şi Strack şi Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament Vol. 3, p.
406). Comparaţi PP 411–421.
Era Hristos. Mântuitorul e zugrăvit aici ca stânca de încredere pe care se pot bizui oamenii păcătoşi,
care se poticnesc, pentru o băutură înviorătoare, dătătoare de viaţă care va stinge setea lor arzătoare după
adevărul divin (vezi Psa 42:1, 2; 63:1; Ioan 7:37). Marele adevăr dat de versetul acesta e că Isus e cu
poporul Său tot drumul în viaţa aceasta pământească şi e pururea gata să satisfacă nevoile lor când ei Îl
cheamă. Lumea este un pustiu uscat şi trist, nedând nici hrană, nici băutură sufletului flămând şi însetat după
adevăr spiritual, dar Mântuitorul statornic e binevoitor şi în stare să sprijine, să întreţină şi să întărească pe
poporul Său dacă Îl vor chema (vezi Psa 46:1; 91:15).
Istoric, Hristos a fost conducătorul lui Israel nu numai în călătoriile lor prin pustie, dar şi în tot
decursul istoriei lor întregi ca naţiune. De fapt, toate relaţiile lui Dumnezeu cu omenirea căzută a fost prin
Hristos (vezi PP 311, 366, 373, 396; DA 52).
1 Corinteni 10:5
5. Cei mai mulţi. Litera, „cu cei mulţi”. Deşi Israel era foarte mult favorizat de Dumnezeu cu mari
manifestări ale puterii Sale, puţini au fost din mulţimea care a părăsit Egiptul sub conducerea lui Moise care
au fost dispuşi să asculte de El. Relatarea vorbeşte despre repetatele murmurări şi rebeliune chiar după ce
trecuseră Marea Roşie într-un fel atât de miraculos (vezi Exo 16:2, 3, 27, 28; 17:3; 32:1, 6; Num 11:1, 2, 4,
10, 13; 14:2, 26–30). Un act de neascultare după altul au adus asupra acelui popor foarte favorizat judecăţile
Domnului, până când în cele din urmă El a decretat că ei aveau să piară în pustie (vezi Num 14:29).
Dumnezeu intenţionase ca toţi cei care porniseră în călătorie spre Canaan să aibă căminuri în ţara aceea în
care curgea lapte şi miere (vezi Exo 3:8, 17; 13:5). El lămurise că îi va călăuzi, apăra, învăţa şi le va da cele
necesare, dar ei au refuzat de a crede şi a asculta. În felul acesta şi-au pierdut moştenirea. În schimb copiilor
lor li s-a data prilej să moştenească ţara.
Au pierit. [„Răsturnaţi”, KJV; „Le-au rămas leşurile”, G. Gal]. Gr. katastronnumi, literal „a răspândi
pe jos [pe pământ]”. Cuvântul apare numai aici în NT, dar e aflat în LXX la Num 14:16. Israeliţii
necredincioşi şi neascultători au fost răspândiţi pe pământ în timpul pribegiilor lor prin pustie pentru că
refuzaseră de a se încrede în iubirea şi călăuzirea Tatălui lor ceresc şi se dedaseră la satisfacerea dorinţelor şi
poftelor lor fireşti (vezi Num 11:5, 6, 32, 33; 16:31–35, 49; 25:1–5, 9).
Apostolul arăta aici credincioşilor corinteni că binecuvântările şi privilegiile lor nu le confereau
imunitate necondiţionată faţă de ispită. Era necesar ca ei să fie continuu de veghe pentru a evita păcatul.
Favorurile şi binecuvântările acordate de Dumnezeu poporului Său nu-l scapă de dreapta penalitate pentru
voita neascultare şi lepădare a lămuritelor Sale îndrumări.
1 Corinteni 10:6
6. Slujească. [„Au fost”, KJV; G. Gal]. Literal, „au devenit”.
Nouă drept pilde. [„Exemplele noastre”, KJV]. Sau, „exemple pentru noi”.
Pilde. Adică exemple pentru noi ca să ne ferim de ele. Lucrurile care s-au întâmplat israeliţilor în
călătoria lor din Egipt la Canaan, erau ilustraţii de ceea ce se va întâmpla cu siguranţă dacă poporul Său,
care se bucură de aşa binecuvântări şi favoruri în călătoria lor către Canaanul ceresc fac aceeaşi greşeală şi
sunt neascultători de Dumnezeu aşa ca oastea lui Israel în pustie. Pedeapsa va veni peste creştinii care sunt
neascultători de Domnul tot atât de sigur cum a venit peste Israel pentru faptele lor de rebeliune.
Cunoaşterea de Dumnezeu care e mai mare decât aceea posedată de alţii, nu acordă libertate de a ignora
vreuna din cerinţele lui Dumnezeu. Dimpotrivă, cunoştinţă mai mare aduce răspundere mai mare pentru
strictă aderare la toate instrucţiunile lui Dumnezeu. Neascultarea în atari împrejurări e mult mai serioasă
decât în cazul acelora care nu au atât de multă lumină (vezi Luc 12:47, 48; Iac 4:17).
Poftim. Propoziţia zice literal, „ca să nu ajungeţi poftitori de lucruri rele”. Israeliţii de obicei erau
cârmuiţi de dorinţă. Ei nu erau călăuziţi de raţiune calmă, ci de îndemnuri ale pasiunilor şi apetitului

nesfinţite (vezi Exo 16:3; Num 11:4, 5). E primejdie ca poporul lui Dumnezeu să repete greşeala lui Israel;
lucrul acesta este vădit din avertizarea aflată în pasaje ca Mat 24:37-39; Luc 17:26-30.
Au poftit. Gr. epithumeo, „a dori cu înfocare”, „a avea o dorinţă dezordonată după”, „a dori ceva
dincolo de limita a ceea ce e legitim”.
1 Corinteni 10:7
7. Să nu fiţi. [„Nici voi să nu fiţi”, KJV; „Nici să fiţi”, G. Gal.]. Porunca poate fi tradusă „încetaţi de
a fi [sau „a deveni”] idolatri”, lăsând a se înţelege că unii dintre israeliţi căzuseră în idolatrie.
Închinători la idoli. [„Idolatri”, KJV]. Aceasta e în primul rând o referire la închinarea la viţelul de aur
pe când Moise era pe munte cu Dumnezeu (vezi Exo 32:1-5). Avertizarea era îndeosebi potrivită pentru
corinteni, dintre care unii pare că se simţeau liberi să ia parte la praznice în temple idolilor (vezi 1Cor 8:10;
cf. cap. 10:20, 21).
Să mănânce şi să bea. Vezi Exo 32:6.
Să joace. Citatul este din Exo 32:1. Israeliţii la muntele Sinai nu uitaseră lucrurile pe care le văzuseră
şi practicaseră în Egipt, unde idolatria era religia de stat. Ei cunoşteau bine faptele senzuale, pătimaşe care
erau asociate cu cultul dumnezeilor mincinoşi şi fără îndoială ei le-au imitat la închinarea lor în faţa viţelului
de aur. Mâncarea şi băutura le-au întunecat mintea, aşa că oamenii nu erau în stare să deosebească între bine
şi rău, şi erau robiţi de patimile trupeşti, în felul acesta expunându-se la subtilele ispite ale vrăjmaşului.
1 Corinteni 10:8
8. Să nu. [„Nici să nu”, KJV]. Porunca poate fi tradusă: „Să încetăm de a săvârşi curvie”. La data
aceea era la Corint un caz deosebit (cap. 5). Referirea este la experienţa ruşinoasă a israeliţilor la Şitim, unde
Satana a folosit femeile moabite pentru a seduce pe mulţi bărbaţi din tabăra lui Israel şi pentru a-i influenţa
să participe la cultul idolatru al moabiţilor (vezi Num 25:1-5). Dumnezeu dăduse israeliţilor instrucţiuni
lămurite să nu se asocieze cu popoarele păgâne din jurul lor. El îi avertizase contra primejdiei de a fi abătuţi
de ele la închinarea idolatră (vezi Deu 7:1-5). Dacă ar fi ascultat totdeauna de această poruncă, ar fi fost
scăpaţi de multe necazuri.
1 Corinteni 10:9
9. Ispitim. Gr. ekpeirazo, „a ispiti cât se poate de mult”, „a ispiti deplin”, „a încerca până la extrem”.
Ekpeirazo apare în alt loc în NT numai la Mat 4:7; Luc 4:12; 10:25, şi în fiecare caz al ispitirii lui Hristos.
Porunca poate fi tradusă: „Să încetăm de a ispiti”. Pavel face aluzie la întâmplarea relatată în Num 21:4-6,
când poporul, care obosise şi se descurajase de lunga călătorie prin pustie, reproşa lui Moise că-i scosese din
Egipt şi se plângeau de mană. Plângerea lor şi neplăcerea lor pentru hrana pe care le-o dădea Dumnezeu a
avut ca rezultat plaga „şerpilor înfocaţi” de care mulţi din ei au murit (vezi Num 21:6).
Domnul. [„Hristos”, KJV]. Pot fi citate importante dovezi textuale (cf. p. 10) pentru exprimarea
„Domnul”. Indiferent de care e ales, Hristos a fost cel care era cu israeliţii în pustie, şi răbdarea Lui au pus-o
în chip extrem la încercare cu răzvrătirea şi cârtelile lor. Hristos este pururea prezent cu poporul Său prin
Duhul Său, pentru a-i învăţa, ocroti, călăuzi şi izbăvi (vezi Mat 28:20; Ioan 14:16-18; 16:13). Credincioşii să
se ferească de nebunia de a pune la încercare răbdarea Mântuitorului prin stăruirea în a păstra vechile lor
pofte, obiceiuri şi dorinţe, în loc de a părăsi voios tot ce aparţine la viaţa veche nerenăscută în favoarea
prevederilor pe care Domnul iubirii le face pentru ei.
1 Corinteni 10:10
10. Să nu cârtiţi. [„Să nu murmuraţi”, KJV]. Sau „Nici să nu stăruiţi în a cârti”. Două cazuri de cârtire
urmate de moarte sunt notate în VT, unul în legătură cu cele zece iscoade (Num 13:14) şi acelălalt în
legătură cu revolta lui Core, Datan şi Abiram (Num 16).
1 Corinteni 10:11
11. Pilde. [„Exemple” KJV]. Aceasta nu înseamnă că israeliţii au trecut prin multele şi feluritele lor
experienţe numai ca să procure pilde creştinilor, ci doar că experienţa lor serveşte ca un exemplu
corespunzător pentru a impresiona biserica cu importanţa evitării greşelilor pe care ei le-au făcut.

Pentru învăţătura noastră. [„Pentru avertizarea noastră”, KJV]. Literal, „pentru avertizare pentru noi”.
Adică, a avertiza pe toţi creştinii din toate veacurile să nu se încreadă în propria lor tărie sau înţelepciune.
Nebunia lui Israel în neascultarea de Dumnezeu a dus la prăpădirea lor în pustie, şi mai târziu în istoria lor,
la ducerea lor în captivitate în Babilon (vezi Ier 17:23, 27; 25:4-11). Avertizarea dată creştinilor de a învăţa
lecţia experienţei lui Israel în pustie e deosebit de corespunzătoare în lumina marii apropieri a celei de-a
doua veniri a lui Hristos. Mulţi din israeliţi au pierit când aproape terminaseră călătoria spre Canaan (vezi
Num 25:9). Ei erau poporul pe care Dumnezeu îl favorizase dându-le o cunoaştere a Legii Sale şi a Sa mai
pe sus de orice cunoştinţă posedată de oricare alt popor din lume, dar ei au dat greş în a păstra credincioşia
lor faţă de El. Creştinii, cărora le-a fost încredinţată Evanghelia lui Isus Hristos, şi cunoştinţa profetică a
apropiatei Lui veniri, ar trebui să se ferească, ca nu cumva să îngăduie ca înşelăciunile naturii păcătoase
umane să-i facă să dea greş de a ajunge în Canaanul ceresc (vezi Rom 11:20; 1Cor 10:12; Evr 3:12–14).
Sfârşiturile veacurilor. [„Sfârşiturile lumii”, KJV]. Gr. tele ton aionon „sfârşiturile veacurilor”, adică,
expirarea marilor perioade trecute ale lucrărilor lui Dumnezeu cu omul. În Evr 9:26 se spune că venirea lui
Hristos a avut loc „la sfârşitul veacurilor [lumii]” (Gr. sunteleia ton aionon, literal „consumarea veacurilor”).
Solia apostolului era oportună pe vremea sa, aşa cum e arătat de pronumele „noastră”. Ea e tot mai oportună
astăzi întrucât oamenii care trăiesc acum au avantajul rapoartelor acumulate ale tuturor epocilor precedente
ale istoriei sacre, şi trăiesc pe vremea când scopul lui Dumnezeu urmează să fie culminat de a doua venire a
lui Isus.
1 Corinteni 10:12
12. Astfel dar. [„Drept aceea”, KJV; G. Gal.]. Aceasta introduce deducţia care trebuie să fie făcută la
îndemnurile date în v. 6-11. Ea accentuează necesitatea de atenţie specială pe care creştinii trebuie să o dea
istoriei peregrinărilor copiilor lui Israel prin pustietatea Canaanului. Ei ar trebui să înveţe din raportul
tragicelor rezultate ale încrederii în sine a lui Israel să nu-şi pună speranţa în propria lor tărie, fie mintală sau
fizică.
Stă în picioare. Deşi axioma prezentată aici poate fi aplicată în chip general, cea dintâi aplicaţie a ei ar
fi la credincioşii din Corint care se socoteau că erau tari cu privire la folosirea alimentelor jertfite idolilor şi
la participarea la praznicele idolatre (vezi cap. 8:2, 4, 7, 9). Oameni de felul acesta se socoteau că n-au
nevoie să se teamă de asocierea cu idolatria, dar o astfel de încredere în sine putea să fie înainte mergătorul
unei amarnice căderi (vezi Prov 16:18).
Cadă. Încrederea în sine e primejdioasă. Lucrul acesta e ilustrat în cazul lui Petru, care gândea că
nimic nu-l putea face să se abată de la supunerea sa faţă de Hristos (vezi Mar 14:31, 50, 67, 68, 70-72). Toţi
ar trebui să ia seama la avertizare şi să vegheze pururea, ca nu cumva să fie amăgiţi de sugestia că au ajuns
la o astfel de stare de tărie spirituală încât nimic nu-i poate face să păcătuiască. Adevărata siguranţă stă
numai în recunoaşterea absolutei neajutorări personale fără de Hristos, şi nevoia constantă a prezenţei
lăuntrice a Duhului Sfânt care să-i elibereze de păcat (vezi Ioan 14:26; 15:4–7; 16:7–11, 13; 2Cor 12:9, 10).
Îndemnul „să ia seama” trebuie să fie repetat adesea, deoarece omul este uşor convins că e în stare să aibă
grijă de sine. Mândria spirituală e o mare amăgire, una în care este uşor pentru ispititor să-l facă pe cel plin
de încredere în sine să cadă în păcat amarnic (cf. 2Sa 11:1-4; Rom 11:20). Îndemnul de a fi fără încetare de
veghe contra primejdiei mândriei spirituale e deosebit de corespunzător pentru cei care trăiesc în această
perioadă a istoriei lumii, când oamenii sunt confruntaţi zilnic cu multiple ademeniri la lăsarea în voia
satisfacerii poftelor (vezi Luc 21:34-36). În această perioadă a istoriei lumii, când oamenii sunt confruntaţi
zilnic cu multiple ademeniri la lăsarea în voia satisfacerii dorinţelor păcătoase(vezi Luc 21:34-36).
1 Corinteni 10:13
13. Potrivită. [„Comună”, KJV, „Peste”, G. Gal.]. Gr. antropinos, „omenească” adică normală pentru
fiinţele omeneşti, aşa ca fiinţele omeneşti să o poată suporta. Corintenii nu trebuiau să considere că
împrejurările în care ei erau aşteptaţi să trăiască erau excepţionale, şi că ei aveau de întâmpinat dificultăţi
care erau speciale pentru ei. Încercările şi ispitele lor nu se deosebeau de acelea pe care le aveau de trecut
oamenii lumii dimprejur. Enunţarea aceasta pare să fie adăugată la avertizarea versetului anterior ca o
încurajare. Corintenii erau în primejdia de a cădea, şi trebuiau să vegheze, dar puteau să se îmbărbăteze
deoarece ispita nu urma să fie mai pe sus de tăria de a o suporta cu succes.

Credincios. Dumnezeu este credincios faţă de făgăduinţele Sale, credincios faţă de chemarea pe care a
făcut-o oamenilor de a-L servi. Dacă ar fi îngăduit să vină peste poporul Său ispite care ar fi depăşit puterea
lor de a birui, atunci făgăduinţele Lui ar părea că sunt cu totul lipsite de încredere (vezi Psa 34:19; 1Cor 1:9;
2Pet 2:9). Credincioşia lui Dumnezeu este sursa de siguranţă a creştinului împotriva vrăjmaşului. Nu e
siguranţă în depinderea de sine, dar dacă credinciosul se sprijină cu totul pe făgăduinţele Dumnezeului
nostru credincios legământului, va fi în siguranţă. Totuşi, el ar trebui să reţină că Dumnezeu nu-l va elibera
dacă el cu bună ştiinţă şi voinţă se aşează pe terenul vrăjmaşului mergând acolo unde e probabil că va întâlni
ispita (vezi Mat 7:13, 14, 24, 25; 1Cor 9:25, 27; 10:14; Gal 5:24; 2Tim 2:22; EW 124, 125; MB 118).
Îngădui. [„Suferi”, KJV]. Adică, permite. Faptul că Dumnezeu, căruia creştinul I se încrede, nu va
îngădui ca vrăjmaşul să încerce pe copiii Săi peste puterea şi capacitatea lor de a suporta, ar trebui să fie un
izvor de mare încurajare. Nu e dorinţa lui Dumnezeu ca oamenii să sufere. Dumnezeu nu ispiteşte pe om
(vezi Iac 1:13). Omul a atras asupra sa această stare de lucruri prin neascultare (vezi Gen 1:27, 31; 3:15–19;
Ecl 7:29; Rom. 6:23). Întrucât acesta este cazul, Dumnezeu foloseşte aceste experienţe pentru a dezvolta
caracterul omului potrivit voinţei Sale (vezi 1Pet 4:12, 13; MH 470, 471, 478). Când oamenii sunt ispitiţi,
deci, ei ar trebui să-şi aducă aminte că ispita vine, nu pentru că Dumnezeu o trimite, ci pentru că El o
îngăduie. În plus, dacă e întâmpinată aşa cum trebuie, în puterea pe care o dă Dumnezeu, ispitele pot fi
mijloacele pentru grăbirea creşterii creştinului în har. Văzând că Dumnezeu a dat asigurarea că ispitele nu
sunt niciodată peste puterea persoanei de a suporta, omul însuşi e cu totul răspunzător pentru căderea în
păcat.
Ieşirea din ea. [„O cale de scăpare” KJV]. Literal, „calea afară”. Articolul hotărât arată că pentru
fiecare ispită aparte e şi o prevedere aparte rânduită de Dumnezeu pentru scăpare. Această „cale afară” nu e
o cale de a evita ispita, ci o ieşire din tragedia căderii în păcat, de a fi biruit de ispită. În acelaşi timp, când
Dumnezeu îngăduie să vină încercarea sau ispita, El va avea pregătite şi mijloacele prin care putem câştiga
biruinţa şi scăparea de săvârşirea păcatului. Isus, exemplul de dreaptă vieţuire a creştinului, a găsit acea
„ieşire” în Cuvântul scris al lui Dumnezeu (vezi Luc 4:4, 8, 12). Aşa şi noi, urmaşii Lui, putem găsi
„ieşirea” în Isus, Cuvântul viu (vezi Ioan 1:1-3, 14). El e pururea gata şi dispus să elibereze pe aceia care Îl
cheamă să-i ferească de cădere în păcat (Psa 9:9; 27:5; 41:1; 91:15; 2Pet 2:9; Apoc 3:10).
1 Corinteni 10:14
14. De aceea. Adică, considerând primejdiile la care corintenii ar fi expuşi prin participarea la
praznicele idolatre, şi în vederea măsurii luate pentru fiecare urmaş plin de încredere al Domnului spre a
avea biruinţă asupra tuturor eforturilor lui Satana de a-l face să săvârşească păcat, sfatul e dat de a evita cu
totul orice contact cu idolatria.
Fugiţi. Adică, faceţi-vă obiceiul să fugiţi. Porunca sugerează urgenţă, grabă, atenţie imediată şi
continuă la acţiunea de a merge cât mai departe cu putinţă de orice contact cu idolatria. Nu trebuie să fie
compromis cu nimic ce are legătură cu idolii.
Închinarea la idoli. Sfatul lui Pavel către corintenii care dezbăteau chestiunea a cât de mult contact cu
templele, praznicele şi mâncărurile idoleşti era de îngăduit pentru urmaşul lui Hristos, e un sfat bun şi pentru
creştinii de pretutindeni şi din toate timpurile. Idolatria poate să apară în multe forme, cuprinzând lăcomia
după câştig, pasiunea după putere peste semeni, satisfacerea poftelor trupeşti de diferite feluri şi alergarea
nebună după plăcere (AA 317). Primejdiile care sunt prezente în asociaţia cu aceia care nu iubesc pe
Dumnezeu şi nu-L ascultă sunt atât de mari încât Domnul cheamă pe poporul Său să se ţină departe de
contactul intim cu unii ca aceştia (vezi 2Cor 6:14-17; cf. Apoc 18:1-4). Nici un om nu e destul de tare pentru
a se expune de bunăvoie şi cu premeditare şi fără de necesitate la contactul cu „idolatria” în orice formă, şi
să evite contaminarea.
1 Corinteni 10:15
15. Cu judecată. [„Înţelepţi”, KJV]. Gr. phronimoi, „inteligenţi”, „prudenţi”, „sensibili”, adică aceia
care sunt în stare să înţeleagă ce se spune şi să tragă concluzii drepte. Pavel apela la propriul discernământ şi
bun simţ al credincioşilor corinteni care-i făcea capabili de a judeca singuri cu privire la corectitudinea celor
ce el era pe punctul de a prezenta. Făcând acest apel apostolul dădea dovadă că el însuşi era convins de
adevărul poziţiei sale. Motivele pe care el era pe punctul de a le prezenta cu privire la poziţia pe care el o lua
în materie de participare la praznicele idolatre erau de aşa natură încât să se recomande oamenilor înţelepţi.

Motivele acestea ocupă restul capitolului. Toate poruncile şi sfatul lui Dumnezeu sunt de aşa natură încât
apelează la înţelepţi , şi El ne invită să raţionăm lucrurile împreună cu El, bine ştiind că poziţia Lui e
totdeauna sănătoasă.
Judecaţi voi. Poate să fie o nuanţă de sarcasm în această enunţare, o delicată amintire a susţinerilor
pretenţioase ale corintenilor la posedarea de cunoştinţă (vezi cap. 1:5; 8:1, 2, 10). Fiecare membru e
îndemnat să-şi folosească intelectul pentru a examina cu grijă toată învăţătura dată de Domnul prin servul
Său Pavel, şi să vadă dacă nu e cu totul perfect rezonabilă şi justă.
1 Corinteni 10:16
16. Paharul binecuvântat. [„Paharul binecuvântării”, KJV; G. Gal.]. Adică, paharul asupra căruia e
rostită binecuvântarea la celebrarea Sfintei Cine. Când a instituit rânduiala aceasta cu prilejul ultimei cine a
Paştelui pe care a mânca-o cu ucenicii Săi imediat înainte de arestarea sa, Isus a luat vin, „a mulţumit”, şi
apoi l-a dat ucenicilor şi le-a dat instrucţiunea ca toţi să bea din el (vezi Mat 26:27; 1 Cor. 11:25; DA 149,
653). Pavel acum continuă discuţia primejdiei cuprinsă în consumarea lucrurilor jertfite idolilor.
Argumentul lui e bazat pe faptul că prin participarea la serviciul împărtăşaniei, credincioşii se fac părtaşi la
trupul şi la sângele lui Hristos, prin aceasta devenind un trup cu Hristos (vezi Mat 26:26–28; Ioan 6:51,
53–56; 1Cor 11:23–26; DA 660, 661). După ce au mărturisit despre unirea lor cu Hristos în felul acesta, n-ar
fi ceva nelogic ca ei să ia parte la praznice idoleşti şi în felul acesta să intre în comuniune cu duhurile rele
cărora le erau aduse diversele jertfe (1Cor 10:2)?
Pe care-l binecuvântăm. Hristos „a mulţumit” (Mat 26:27) pentru pahar, un act care e comparabil cu
rugăciunea de recunoştinţă pentru sângele vărsat al lui Isus pe care o înălţăm înainte de a participa la vin la
serviciul împărtăşaniei. Când creştinii beau din paharul acesta, aduc mulţumiri lui Dumnezeu în inima lor
pentru toate binecuvântările pe care El le-a procurat prin sângele lui Isus. În tăcere ei Îi aduc laudă pentru că
i-a izbăvit din robia păcatului şi le-a dat libertatea plină de slavă ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu.
Părtăşie. Gr. koinonia, „comunicare”, „împărtăşire”.
Cu sângele. Sângele reprezintă moartea Fiului lui Dumnezeu, şi prin credinţă credincioşii se
împărtăşesc de acea moarte. În felul acesta, cei care participă la un sacrificiu devin părtaşi la sacrificiul
acela. Poate motivul pentru care Pavel menţionează paharul înaintea pâinii, ordinea inversă faţă de aceea din
Mat 26:26, 27, şi 1Cor 11:23–25, e că Pavel dorea să plaseze subiectul participării la pâine alături de
subiectul alimentelor sacrificate idolilor. El nu tratează aici însemnătatea Sfintei Cine, şi nici nu prezintă
ordinea în care trebuie să fie servite simbolurile.
Pâinea. După cum pâinea este frântă la serviciul împărtăşirii înainte de a fi dată participanţilor, tot aşa
trupul lui Hristos a fost frânt pentru lumea întreagă, dar numai aceia care îşi mărturisesc păcatele şi caută
iertare trag folos din sacrificiul care a fost făcut de Hristos (vezi Mat 26:26; 1Cor 11:23, 24, 26, 29; 1Ioan
1:9; 2:1, 2).
1 Corinteni 10:17
17. Având în vedere. [„Deoarece”, KJV; „Fiindcă”, G. Gal]. Gr. hoti, aici însemnând „văzând că”,
„deoarece”. Cuvântul acesta începe o nouă propoziţie, şi pasajul poate fi tradus: „Văzând că e o singură
pâine, noi care suntem mulţi suntem un trup”.
O singură pâine. Aceasta este o aluzie la faptul că pâinea de împărtăşire este frântă în multe bucăţi,
care sunt mâncate de credincioşi; şi după cum toate bucăţile provin din aceeaşi pâine, tot aşa toţi credincioşii
care participă la serviciul de împărtăşire sunt uniţi în Acela al cărui trup frânt este astfel preînchipuit de
pâinea frântă. Participând împreună la această rânduială, creştinii arată public că sunt uniţi şi aparţin la
marea familie, al cărei cap este Hristos.
După cum pâinea materială este una din principalele surse de nutriţie pentru omenire, tot aşa Hristos
este hrana spirituală din care toţi trebuie să ia pentru a păstra sănătatea spirituală (vezi Ioan 6:50, 51, 56,
57). Sunt multe feluri de pâine, făcută din diferite feluri de cereale, ca de pildă, grâu, orz, secară, porumb;
dar e numai o singură pâine spirituală care dă întreţinere spirituală. Nu sunt mulţi domni şi mântuitori
diferiţi, ci numai unul, şi omul nu-şi poate găsi calea spre viaţă veşnică prin nici un alt mijloc decât

hrănindu-se cu Pâinea care S-a coborât din cer în persoana lui Isus Hristos (Mat 24:5, 24; Ioan 6:33, 53, 54;
Fapte 4:12; 1Tim 2:5, 6).
1 Corinteni 10:18
18. Uitaţi-vă la Israelul. Se face un apel la relatarea practicilor poporului pe care Dumnezeu îl
favorizase cu instrucţiuni directe cu privire la metoda care urma să fie adoptată.
După timp. Adică, potrivit cu timpul. Expresia denotă pe aceia care erau israeliţi prin descendenţă
naturală din Abraam. Chiar dacă ei nu recunoscuseră pe Isus ca Mesia, şi în unele privinţe se abătuseră de la
sfatul lui Dumnezeu, rămâne faptul că raportul despre legile şi rânduielile cu privire la serviciile Templului,
date de Domnul prin Moise iudeilor pe când erau tăbărâţi la Sinai, este o enunţare vrednică de încredere a
formei de cult cerută de la ei de Dumnezeu. Relatarea cuprinde multe principii ale adevărului care aparţin
atât creştinilor cât şi iudeilor, şi învăţătura despre unirea pe care Dumnezeu doreşte să o vadă în mijlocul
poporului Său e unul din cele mai importante din principiile acelea.
Părtaşi. Preoţii şi laicii deveneau una în închinarea lor unită la altar; acesta era mijlocul lor vizibil de
comunicare cu Dumnezeu, şi acolo ei erau toţi pe aceeaşi treaptă înaintea lui Dumnezeu şi participau la
comuniunea familiei Sale. Această unire la serviciile de jertfe de pe altar îi identifica drept membri ai
poporului Israel, închinători ai lui Iehova, singurul Dumnezeu adevărat.
1 Corinteni 10:19
19. Deci ce zic eu? Adică, ce înseamnă ceea ce v-am spus? Spusele mele îndreptăţesc credinţa că un
idol are o existenţă adevărată? Răspunsul este negativ. Pavel nu dorea să lase a se înţelege că un idol are
vreo însemnătate, sau că hrana oferită lui se deosebea de orice altă hrană numai pentru faptul că fusese
folosită în felul acela.
Accentul asupra adevărului că idolii nu au nici o importanţă ar duce în mod natural la concluzia că
lucrurile oferite idolilor nu sunt nimic. Deducţia aceasta este adevărată. Dar ca nu cumva credincioşii să
tragă concluzia că, aşa fiind cazul, ei puteau să aibă de-a face cu idolatrii, luând parte la praznicele lor
păgâne, fără să calce principiile creştine, Pavel a dat avertizarea cu privire la adevărata natură a idolatriei (v.
20).
1 Corinteni 10:20
20. Dimpotrivă. [„Dar”, KJV]. Atunci, care este adevărata importanţă a tot ceea ce s-a spus cu privire
la primejdia de a avea orice formă de contact cu idolii şi cultul lor? Pavel respinge ideea că neînsemnătatea
idolilor, sau neînsemnătatea lucrurilor oferite idolilor, înlătură obiecţia faţă de participarea la praznicele de
la templele idolilor.
Dracilor. [„Diavolilor”, KJV]. Gr. daimonia, „demoni”. În LXX la Psa 96:5 dimonia, traduce pe
ebraicul elilim, care înseamnă literal „nimicuri” şi în LXX la Deu 32:17, ebraicul shedim, „duhuri rele”,
„demoni”. În NT daimona este totdeauna folosit cu privire la duhuri rele (vezi Mat 7:22; Mar 1:34, 39; 1Tim
4:1 etc.; cf. Efes 6:12). Vezi Mar 1:23; vezi Nota Adiţională la Mar 1.
Părtaşi cu dracii. [„Părtăşie cu diavolii”, KJV]. Cunoscând adevărata natură a cultului idolatru, că e
împărtăşirea cu Satana şi cu îngerii lui răi, Pavel îndeamnă stăruitor pe corinteni să evite idolatria. Creştinii
sunt solemn dedicaţi lui Hristos; ei Îi aparţin prin creaţiune şi prin răscumpărare, şi nu pot da nici cea mai
mică măsură de aprobare la o formă de cult care ar da onoare vreunei alte fiinţe în afară de singurul
Dumnezeu adevărat (vezi Exo 20:3-5; Mat 4:9, 10). La fel e greşit ca creştinii să îngăduie ca timpul sau
afecţiunile lor să fie date oricărui lucru sau oricărei persoane cu preferinţă în loc de a fi date lui Dumnezeu
şi serviciului Său. El trebuie să aibă locul întâi totdeauna, şi servirea Lui trebuie să aibă cea dintâi
consideraţie oricând (vezi Mat 22:37).
1 Corinteni 10:21
21. Nu puteţi. Inabilitatea impusă asupra credincioşilor de cunoştinţa lor în ce priveşte natura reală a
idolatriei nu e fizică, ci morală. Cum pot aceia care sunt dedicaţi adevăratului Dumnezeu să bea din jertfele
de băutură aduse lui Satana şi oştirii lui?

Paharul Domnului. Aceasta este o referire la vinul de la serviciul împărtăşirii (vezi Mat 26:27, 28).
Paharul acesta este al Domnului, I-a fost consacrat Lui, şi este împărtăşirea cu sângele Lui; de aceea aduce
pe cei care beau din el în comuniune cu El.
Paharul dracilor. Un simbol al tuturor prăznuirilor în cinstea dumnezeilor păgâni. Satana şi urmaşii lui
caută fără încetare să se opună bunei şi înţeleptei cârmuiri a lui Dumnezeu, să o doboare şi să stabilească
domnia păcatului şi a rebeliunii. Între aceste două feluri de viaţă nu poate fi comuniune sau asociaţie. Nu
poate fi compromis între Dumnezeu şi Satana, adevăr şi rătăcire, neprihănire şi păcat. Fiecare om e chemat
să aleagă cui vrea să servească. E imposibil a cultiva comuniune cu Dumnezeu şi cu Satana în acelaşi timp;
la unul sau la celălalt trebuie să se renunţe (vezi Gen 35:2–4; Iosua 24:14–16; 1Rg 18:21; Mat 6:24).
1 Corinteni 10:22
22. Întărâtăm. [„Provocăm”, KJV; „Facem... în ciudă”, G. Gal.]. Vor creştinii, înzestraţi cu toată
lumina Evangheliei, având ochii deschişi faţă de adevărul privitor la natura cultului idolatru, să rişte de a
trezi mânia Domnului participând la praznicele idolatre? Vor îngădui ei ca poftele şi patimile lor senzuale să
le întunece raţiunea încât să sfideze pe Domnul lor prin participarea la praznice idolatre? Avertizarea
cuprinsă în porunca a doua este îndestulătoare pentru a arăta atitudinea lui Dumnezeu faţă de idolatrie,
arătând că El priveşte la un astfel de cult ca fiind o insultă directă faţă de Sine (vezi Exo 20:5). Dumnezeul
nostru este un Dumnezeu gelos şi nu va împărţi închinarea şi ascultarea poporului Său cu nici o altă putere
(vezi Exo 20:4, 5; 34:12–16; Iosua 24:19; Mat 6:24). Alipirea la cultul idolatru prin participarea la mesele
lor ar însemna să se ia parte la ceea ce Dumnezeu a privit totdeauna cu o deosebită repulsie, şi care, mai
mult decât orice altceva, e o sursă de provocare (vezi Lev 19:4; 26:30; Deu 18:10–12; 1Cor 6:9; Efes 5:5;
Apoc 21:8; 22:15).
Orice în viaţa cuiva are efectul de a îndepărta afecţiunile de la Dumnezeu şi a le fixa la alte fiinţe sau
lucruri este un păcat asemănător cu acela al corintenilor de a lua parte la mese şi petreceri idolatre. Orice
ataşare faţă de prieteni, avere, renume, popularitate, sau succes material, care face pe cineva să dea timp sau
atenţie lucrurilor acelora în aşa măsură încât cultul lui Dumnezeu să fie neglijat, este idolatră în natură şi
merită numai mustrarea şi mânia lui Dumnezeu (vezi Mat 10:37-39; Luc 14:26).
Gelozie. Pentru a ilustra iubirea Sa pentru omenire, Dumnezeu foloseşte ilustraţia căsătoriei (vezi Ier
6:2; 2Cor 11:2). Depărtarea de Dumnezeu pentru a se închina la idoli e descrisă de profeţi ca adulter (vezi
Ose 4:12–15; 8:14; 9:1, 15, 17). Dumnezeu, ca soţ al bisericii Sale, doreşte ca mireasa Sa să fie exclusiv a
Sa, şi e foarte gelos pe ceea ce depărtează afecţiunile ei de la El. Cu siguranţă nici un creştin care cu
adevărat iubeşte pe Domnul nu va permite nimănui şi la nimic să trezească gelozia Lui. De aceea nici un
creştin nu se poate asocia la ceea ce este idolatru în natură.
Mai tari. Construcţia întrebării în greceşte anticipează un răspuns negativ. Nimeni nu se poate lupta cu
succes cu Dumnezeu; de aceea este cu totul neînţelept de a se angaja în orice formă de activitate contrarie
poruncilor Sale şi să aştepte să scape de pedeapsa divină. Principiul acesta ar trebui să fie luat în
consideraţie de cei care iubesc păcatul şi stăruie a se angaja în el, şi în acelaşi timp mărturisesc a iubi şi a
servi pe Dumnezeu. Totuşi, faptul acesta al certitudinii judecăţii nu ar trebui să fie motivul principal al
serviciului nostru, ci mai degrabă recunoaşterea minunatei iubiri şi credincioşii a lui Dumnezeu (vezi Rom
5:8; 8:35; 1Cor 10:13).
1 Corinteni 10:23
23. Îngăduinţe. [„legal pentru mine”, KJV]. Vezi cap. 6:12.
De folos. Gr. sumphero, literal, „a aduce laolaltă”; folosit impersonal, ca aici, înţelesul este
„avantajos”, „profitabil”. Deşi un creştin e legal îndreptăţit să facă orice nu e în dezacord cu voia lui
Dumnezeu, sunt timpuri când nu ar fi de folos pentru el să facă anumite lucruri, nici nu ar servi să „aducă
laolaltă”, sau să unească în credinţa adevărului, pe alţii care ar putea observa comportarea creştinului.
Credinciosul trebuie să judece cum să se poarte aşa încât să ajute pe alţii în strădania lor de a trăi drept.
Dacă purtarea lui „legală” ar pune o piatră de poticnire în calea altuia, atunci ar trebui să se abţină de la o
umblare care pune în nedumerire pe fratele său (vezi Mat 18:7–10; Rom 14:13, 15; 1Cor 8:9; 1Ioan 2:10).
Binele altora, şi nu avantajul persoanei în cauză, trebuie să dicteze ce face creştinul, dacă e să facă totul
bine.

Zidesc. Gr. oikodomeo, „a zidi”. Cuvântul acesta explică ce înţelege Pavel prin „de folos”.
Comportamentul creştinului ar trebui să fie guvernat de principiul expus aici; şi anume, că toate lucrurile să
fie făcute având în minte slava lui Dumnezeu şi binecuvântarea semenilor. Aceia care nu urmează principiul
acesta, vor face adesea ceea ce dăunează altora. Împrejurările pot face să fie rău ceva ce în sine însuşi nu e
un păcat.
Deşi se putea admite că nu era păcat în sine de a consuma o mâncare oferită idolilor, erau motive
întemeiate pentru care, în anumite circumstanţe, nu ar fi trebuit să fie mâncată. Nu toate lucrurile au efectul
de a zidi biserica şi de a promova interesele Evangheliei. Pavel a căutat în chip constant să promoveze
binele bisericii, cu obiectivul salvării de suflete. Tot ceea ce ar fi ajutat în chip legitim în direcţia aceasta era
drept şi cuvenit; orice, indiferent cât de legal ar fi fost, ar fi împiedicat lucrul acesta, trebuia să fie evitat.
Aceia care iubesc pe Domnul sunt plini de râvnă să facă tot ce le stă în putere să influenţeze bărbaţi şi femei
să se abată de la păcat pentru a servi pe Dumnezeu, şi ei se vor purta de aşa manieră încât influenţa lor să fie
totdeauna de ajutor. Ei vor mânca, se vor îmbrăca, se vor purta, îşi vor mobila căminul şi îşi vor rândui felul
de viaţă în aşa fel ca să fie în stare să facă bine cât de mult le ajută priceperea şi puterile. S-ar putea să nu fie
în stare să citeze un anumit pasaj din Scriptură care condamnă un anumit fel de purtare, dar îşi vor da seama
că nu contribuie la interesele spirituale ale altora, şi că deci nu e de folos (vezi Rom 14:21-23; 1Cor 6:12).
1 Corinteni 10:24
24. Să nu caute folosul său. [„Să nu caute ale sale”, KJV]. Credinciosul nu ar trebui să caute mai întâi
de toate să-şi satisfacă propriile sale dorinţe, plăceri şi avantaje; el ar trebui să considere mai întâi binele
altora. El să-şi pună întrebarea: Satisfacerea gustului şi înclinaţiilor mele va ajuta altora sau le va strica?
Multe lucruri s-ar putea să fie îngăduite, dar practicarea lor ar putea să aducă pagubă spirituală altora; de
aceea e datoria creştinului să se abţină de la ele. În cazuri în care un anumit lucru nu este în mod explicit
interzis unui creştin, dar unde exemplul său ar influenţa mult pe alţii, el ar trebui să fie călăuzit în purtarea
sa, nu de propriile sale dorinţe, de propriul său confort sau avantaj, ci de consideraţia efectului purtării sale
asupra altora.
Folosul altuia. [„Bogăţia altuia”, KJV; „Înlesniri”, G. Gal.]. Gr. to tou heterou literal, „ceea ce este al
altuia”. Cuvântul „bogăţie” este folosit aici în sensul englez vechi de „bună-stare”. Adevăratul creştin caută
să fie ca Domnul său, care umbla din loc în loc, făcând bine” (Fapte 10:38). El este mânat la lucru, nu de
motive egoiste, ci de duhul lui Isus, care îl îndeamnă să pună în practică principiul regulii de aur (vezi Mat
7:12; Rom 13:10).
1 Corinteni 10:25
25. Măcelărie. Gr. makellon, de la latinescul macellum, „piaţă de carne”. Vestigiile unei mari pieţe au
fost dezgropate la Corint, cu colonade şi mici prăvălii înconjurând o curte pavată. O lespede de marmură
fixată în pavajul uneia din prăvălii poartă o inscripţie latină care se referă la o piaţă de peşte, folosind
cuvântul macellum pentru „piaţă”. Poate că aceasta era piaţa la care se făcea referire aici.
Când se aduceau jertfe la templele idolatre, părţi din animal erau adesea vândute în piaţă. Întrucât
carnea aceasta nu era ţinută separat de altă carne oferită spre vânzare în piaţă, un creştin s-ar fi putut să
cumpere fără să ştie carne care fusese jertfită idolilor. Sfatul apostolului este: astfel de carne se putea
cumpăra de creştin.
Din pricina cugetului. [„Din pricina conştiinţei”, KJV]. Nu era necesar ca creştinul să întrebe pe
vânzător dacă carnea fusese jertfită idolilor. Vezi cap. 8:7.
1 Corinteni 10:26
26. Al Domnului. Un citat din Psa 24:1. Pasajul acesta a fost mai târziu folosit de iudei ca o formă
obişnuită de mulţumire înainte de masă (Talmud, Sabbath 119a, Soncino ed., p. 586).Dacă obiceiul era deja
stabilit pe vremea lui Pavel sau era practicat la Corint, nu e sigur. Dumnezeu face să crească toate. El Se
îngrijeşte de nevoile copiilor Său (vezi 1Tim 4:4).
1 Corinteni 10:27
27. Un necredincios. [„Care nu crede”, KJV]. Adică prieteni, rude sau alţii care nu sunt creştini.

La masă. Cuvintele acestea sunt de adaus. Contextul lasă a se înţelege că invitaţia este la o masă într-o
casă particulară, cu o celebrare de sacrificiu la un templu păgân. Se întâmplă adesea ca creştinilor să li se
ofere ospitalitate de necreştini, şi creştinii n-au nici o obligaţie de a respinge astfel de oferte. Ei au exemplul
lui Hristos, care a acceptat ospitalitatea celor care nu făceau parte din urmaşii Săi (vezi Luc 11:37).
Creştinismul nu cere credincioşilor să devină pustnici, care se abţin de la orice contact social cu semenii lor
(vezi Rom 12:13; Titus 1:8; Evr 13:2; 2T 645).
Vreţi să vă duceţi. [„Sunteţi dispuşi să vă duceţi”, KJV]. Literal, „doriţi să mergeţi”. Multe ocazii
valoroase se pot pierde prin repulsia de a accepta oferte de ospitalitate de la necredincioşi. În toată lumea
invitaţia de a lua parte la o masă este un gest de prietenie, şi arată o atitudine de bunăvoinţă de a lua seama
la ceea ce ar avea de spus invitatul. Toate ocaziile de felul acesta ar trebui să fie folosite de creştin pentru a
mărturisi despre Domnul şi pentru a îndrepta atenţia spre iubirea lui Dumnezeu şi spre planul Lui de
mântuire. Isus accepta invitaţii din partea necredincioşilor cu acest obiectiv în gând (vezi DA 150, 151).
Tot ce vă pune înainte. [„Orice vă este pus înainte” KJV]. Expresia aceasta trebuie să fie interpretată
în contextul ei. Subiectul este buna cuviinţă de a mânca alimente sacrificate idolilor. Cu privire la aceasta
oaspetele invitat era solicitat să lase la o parte scrupulele sale şi să mănânce voios din hrana ce-i era pusă
înainte. El nu trebuia să pună în încurcătură gazda sa sau să se aşeze într-o situaţie de compromis făcând
cercetări dacă mâncarea de pe masă fusese mai înainte o jertfă pentru dumnezeii mincinoşi la care se închina
gazda sa. Totuşi, enunţarea aceasta nu aprobă folosirea de alimente interzise în altă parte. Carnea trebuie să
fie de felul acela pe care creştinul o poate mânca conştiincios, fără de a călca cerinţele lui Dumnezeu cu
privire la mâncăruri curate şi necurate (Lev 14). Dacă ea corespunde cerinţelor, el o poate primi binevoitor
şi mulţumitor, fără de a mai pune întrebări (cf. cele de la Rom 14:1). Instrucţiunea e cu privire la întrebarea
folosirii alimentelor care fuseseră oferite idolilor, şi nu se ocupă cu potrivirea alimentelor din punct de
vedere al nutriţiei şi al sănătăţii. Creştinul ar trebui să ştie că din partea lui se aşteaptă să folosească puterea
lui de discernământ cu privire la alimentele dăunătoare care ar fi o primejdie pentru binele lui fizic (vezi
Rom 12:1, 2; 1Cor 6:19, 20).
1 Corinteni 10:28
28. Cineva. Pavel nu identifică pe cel la care se face referire aici. Unii cred că se referă la un
participant păgân; alţii că se referă la un semen creştin prezent la masă care e „slab” (vezi Rom 14:1). În
favoarea celui dinainte e faptul că cuvântul tradus aici „jertfit idolilor” înseamnă „sacrificat dumnezeilor”,
un termen pe care l-ar folosi păgânul, care n-ar numi pe dumnezeii săi „idoli”. În favoarea asestei vederi este
observaţia că conştiinţa păgânului nu ar veni în discuţie aici (vezi 1Cor 10:29).
Să nu mâncaţi. Baza pentru refuz este efectul acţiunii asupra altora (vezi v. 23, 24). Creştinii se vor
abţine de la o purtare care aduce sminteală fără rost cuiva, îndeosebi unui semen credincios.
Cugetului. Nu e nevoie de a mânca ceea ce e îndoielnic. Nu e nevoie de a încuraja pe alţi creştini să
mănânce când nu înţeleg pe deplin lucrurile, şi când ei pun la îndoială în mintea lor legalitatea unui astfel de
act. Creştinii care iubesc pe Dumnezeu şi cunosc Legea Lui nu vor face în chip deliberat nimic ce ar jigni
conştiinţa altora.
[„A Domnului”, KJV]. Dovezi textuale atestă (cf. p. 10) omiterea propoziţiei „pământul este al
Domnului, şi toată plinătatea lui”. Totuşi, e bine atestată în v. 26.
1 Corinteni 10:29
29. Altuia. Apelul lui Pavel în versetul acesta e bazat pe faptul că iubirea creştină nu va jigni cu
ştiinţă sentimentele altuia fără a fi necesar, sau să creeze o falsă impresie şi în felul acesta să ducă pe cineva
în păcat (vezi cap. 13:4-6). Fratele mai slab care nu înţelege pe deplin problema probabil va critica şi
condamna pe celălalt care e dispus să facă compromis cu idolatrii. Acesta fiind cazul, pentru ce ar trebui
cineva să acţioneze de aşa manieră încât să se expună la o astfel de acuzaţie? Nu ar fi mai bine a se abţine de
a mânca din mâncarea aceea, şi în felul acesta să evite orice înţelegere greşită sau producere zadarnică de
jignire? Drepturile şi privilegiile cuiva ar trebui să fie lăsate repede la o parte pentru ca un frate să nu fie
rănit (vezi Rom 15:1, 2; 1Cor. 10:24, 33; 13:5; Filp 2:4). Creştinii ar trebui să se ferească de a-şi exercita
libertatea în aşa fel încât să se pună o piatră de poticnire pe calea altora, sau ca ei înşişi să fie vorbiţi de rău.

Slobozenia mea. [„Libertatea mea”, KJV]. Versetul 29 (partea a doua) şi v. 30 pot să reprezinte
strigătul de protest al fratelui mai tare, pe care Pavel pare că îl prezintă ca protestând contra restrângerii
libertăţilor lui (vezi v. 30).
1 Corinteni 10:30
30. Aducând mulţumiri. [„Prin har”, KJV; „Şi mulţumesc”, G. Gal]. Aici însemnând „cu mulţumire”,
o referire cu privire la rugăciunea de mulţumire la masă. În ce priveşte fundalul enunţării din v. 30, vezi v.
29. Dacă un om mulţumeşte lui Dumnezeu pentru ceea ce mănâncă, şi poate să o facă fără mustrări de
conştiinţă, pentru ce să fie criticat?
Vorbit de rău. Gr. blasphemeo, „a rosti invective contra”, „a vorbi de rău”, „a defăima”.
1 Corinteni 10:31
31. Fie că. În concluzie, Pavel prezintă o regulă simplă, uşor de înţeles, totuşi cuprinzătoare,
profundă, şi extinsă. Conştient, şi cu hotărâre care nu se clatină, creştinul trebuie să facă totul, chiar şi
lucrurile obişnuite ale vieţii, în aşa fel încât Dumnezeu şi nu omul, să fie onorat. O asemenea purtare cere o
dedicare zilnică a tuturor puterilor minţii şi trupului lui Dumnezeu, şi o zilnică supunere a întregii fiinţe faţă
de Duhului Său (vezi Prov 18:10; 1Cor 15:31; 2Cor. 4:10; Cols 3:17).
Fie că mâncaţi, fie că beţi. În primul rând aplicaţia e la chestiunea a mânca sau a bea ceva ce are vreo
parte în cultul idolatru, dar îndemnul are o aplicaţie generală la hrană şi băutură de toate felurile. Oamenilor
li s-a dat puterea de a alege, dar creştinul va exercita alegerea sa totdeauna în aşa fel încât să capete
aprobarea lui Dumnezeu. Atât sănătatea cât şi caracterul trebuie să fie protejate (vezi 2T 70; Ed. 195).
Mâncarea şi băutura sunt de importanţă majoră în legătură cu păstrarea sănătăţii. Multe boli care chinuiesc
omenirea sunt datorită greşelilor în dietă (vezi MH 295; CD 122, 123). Dumnezeu cere oamenilor să
îngrijească de trupurile lor şi să le păstreze în stare de a fi temple ale Duhului Său (vezi 1Cor 6:19, 20).
Creştinii trebuie să înveţe cum să aleagă mâncarea şi băutura aceea care nu va dăuna trupului, ci va promova
sănătatea, atât intelectuală cât şi corporală (vezi CD 118, 119). Israeliţilor din vechime li se dăduse
asigurarea că Dumnezeu îi va păstra în sănătate dacă vor asculta de instrucţiunile Lui (vezi Exo 15:26; Deu
7:12-15; cf. cap. 58-61). Lucrul acesta El îl va face pentru poporul Său dacă ei vor urma sfatul Lui şi vor
introduce în trupul lor numai acele lucruri care sunt în armonie cu legile Lui (vezi Gen 1:29; 3:18; Lev
11:2–31; Ecl 10:17; 1Cor 10:6; CD 121; MH 113; DA 824; CH 168). Idealul creştin este dieta originară
procurată de Creator în Eden (Gen 1:29).
Fie că faceţi altceva. [„Orice faceţi”, KJV; „Ori altceva de faceţi”, G. Gal.]. Îndemnul e lărgit pentru a
cuprinde toate acţiunile şi planurile vieţii. Creştinii nu au libertatea de a urma îndemnurile inimii fireşti,
neconvertite şi impulsurile trupului nerenăscut. Ei au obligaţia de a aduce fiecare gând, cuvânt şi faptă în
armonie cu voia descoperită a lui Dumnezeu (vezi Cols 3:17; 1Pet 4:11; AA 482, 483; 2T 590, 591). Religia
lui Hristos se ocupă de toate treburile omului, fie în domeniul fizic, intelectual sau spiritual. Răscumpărarea
procurată în Hristos este o răscumpărare deplină care se aplică la omul întreg (vezi Rom 8:5–9, 13, 14; 1Cor
9:27; Gal 5:16, 24; 1Tes 5:23; CH 67, 68).
Slava. Sau „onoarea” (vezi Rom 3:23). Cel dintâi motiv al creştinului pentru trăirea în armonie cu
legile lui Dumnezeu ar trebui să fie de a promova onoarea lui Dumnezeu. Motivul acesta porneşte din
iubirea lui pentru Dumnezeu şi din dorinţa lui de a plăcea Făcătorului său (vezi Ioan 14:15; 1Ioan 5:3).
Toate energiile sufletului ar trebui să fie folosite pentru propăşirea intereselor împărăţiei lui Dumnezeu, şi în
felul acesta să onoreze pe Dumnezeu.
1 Corinteni 10:32
32. Să nu fiţi pricină de poticnire. [„Nu fiţi piatră de poticnire”, G. Gal]. Creştinii nu ar trebui
niciodată să acţioneze în aşa fel încât alţii să fie duşi în păcat prin influenţa lor (vezi Rom 14:13). Aici sunt
menţionate trei categorii de oameni şi avertizarea este contra jignirii oricăreia dintre ele. Aceste trei
categorii cuprind întreaga comunitate în orice loc, iudei, creştini, păgâni. Credincioşii corinteni trebuiau să
evite jignirea iudeilor prin faptul că aveau legătură cu idolatria, deoarece iudeii aveau oroare de idoli şi de
cultul lor. Creştinii nu trebuia să facă nimic ce i-ar fi determinat pe ei să creadă că treceau cu vederea sau
aprobau cultul idolatru; a face aceasta, ar fi însemnat a-i face să aibă şi mai mult prejudecăţi faţă de creştini

şi a-i întări în opoziţia lor. Aşadar, credincioşii ar fi trebuit să se ţină departe de praznicele idoleşti.
Neamurile, adică toţi cei care nu erau nici iudei şi nici creştini, erau ataşate de închinarea lor la idoli şi
căutau să o justifice pe orice cale cu putinţă. Creştinii nu trebuia să facă nimic care să-i încurajeze. Mulţi
membri ai bisericii din Corint nu erau atât de pe deplin convinşi de adevărata natură a idolatriei, cum ar fi
trebuit să fie, şi fraţii mai tari erau îndemnaţi să fie atenţi să evite orice purtare care ar fi zăpăcit astfel de
membri în gândirea lor. Principiul acesta e de aplicaţie perpetuă. Niciodată un creştin nu ar fi trebuit să facă
ceva care ar fi jignit fără rost pe cineva, fie el iudeu, păgân sau frate creştin. El ar fi trebuit să caute să
conducă pe cei care nu cunoşteau pe Dumnezeu la o recunoaştere a bunătăţii, înţelepciunii şi iubirii Lui, în
felul acesta împlinind marele scop al răscumpărării lor, care este înţelepciunea lui Dumnezeu (vezi Isa
43:25; Eze 36:22, 23; Ioan 17:23). Lumea caută pacea sufletului, dar e numai o singură cale sigură de a afla
pacea adevărată, şi anume de a urma sfatul lui Pavel.
1 Corinteni 10:33
33. Să plac tuturor. Pavel avea scopul suprem de a salva oameni, şi era pregătit de a face tot ce se
putea face în chip legitim pentru atingerea acestui obiectiv; de aceea, el era hotărât să pună interesele altora
mai pe sus de interesele sale personale, pentru ca să-i poată atrage la Hristos. El a căutat să evite trezirea
prejudecăţii neinsistând fără rost asupra drepturilor sale sau prin agitarea opoziţiei. Împărăţia lui Hristos e
stabilită pe principii cu totul diferite de acelea pe care sunt întemeiate împărăţiile lumii acesteia. Gândurile
omului sunt în chip firesc potrivnice gândurilor lui Dumnezeu din cauza naturii lui păcătoase (vezi Psa 51:5;
Rom 8:6,7). Omul caută în mod natural să se înalţe pe sine, să-şi afirme propriile sale idei şi opinii indiferent
de sentimentele şi opiniile altora, dar creştinul se tăgăduieşte pe sine, înalţă pe Hristos şi îşi devotează viaţa
mântuirii altora (vezi Mat 16:25; Mar 8:35; DA 550).
Mulţi. Literal, „cei mulţi”, însemnând majoritatea. Pavel nu făcea discriminare şi nu căuta binele
numai a unor anumiţi oameni care corespundeau la specificările lui; el era interesat, aşa cum sunt toţi
creştinii adevăraţi, în mântuirea tuturor oamenilor din toate rasele şi din toate condiţiile societăţii.
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1 Corinteni 11:1
1. Călcaţi pe urmele mele. [„Fiţi urmaşi ai mei”, KJV; „Luaţi-vă după mine”, G. Gal.] Gr. mimetai,
“imitatori”. Cuvântul nostru „mimică” derivă de la acest cuvânt grec. Versetul acesta formează mai
corespunzător concluzia cap. 10 decât introducerea la cap. 11. Cerând corintenilor să renunţe la propriile lor
dorinţe şi plăceri din cauza altora care ar fi putut înţelege greşit motivele lor, Pavel le cere să facă numai
ceea ce făcea el. El le arătase mai întâi prin propriul său exemplu cum ar fi trebuit să se poarte în raport cu
voia lui Dumnezeu, şi apoi, cu cuvintele acestui verset, aduce la încheiere tratarea din partea lui a chestiunii
consumării de mâncăruri jertfite idolilor şi participarea la praznicele idoleşti (vezi Rom 15:1–3; 1Cor 8:13;
9:12, 19, 22, 23).
Întrucât. [„La fel cum şi eu”, KJV; G. Gal.]. Fiecare slujitor al Evangheliei lui Isus Hristos ar trebui să
fie capabil de a apela la ascultătorii săi să imite exemplul său în umblarea după Domnul. Dacă nu poate,
există orice motiv pentru el de a-şi cerceta inima şi a se ruga lui Dumnezeu să poată trăi pentru El în toate
privinţele, şi nu pentru sine, în nimic. Pavel făcuse din Hristos modelul său, şi putea în siguranţă apela la
corinteni să-i urmeze exemplul. Hristos este marele exemplu pentru toţi oamenii, şi creştinii ar trebui să se
adreseze Lui pentru călăuzire şi să accepte numai ceea ce este în deplină armonie cu învăţătura şi exemplul
Lui (vezi Mat 16:24).
1 Corinteni 11:2
2. Laud. Pavel căuta totdeauna să laude pe credincioşi ori de câte ori era cu putinţă (vezi Efes 1:15,
16; Filp 1:3–5; Cols 1:3, 4; 1Tes 1:2–4, 7, 8; 2:19, 20). Erau unele lucruri cărora era necesar ca Pavel să li se
supună, lucruri care poate nu erau atât de acceptabile, dar înainte de a se ocupa de ele, el lăuda unde putea.
Deşi ei erau oarecum întârzietori în a urma comportamentul plin de lepădare de sine şi împăciuitor al
apostolului, corintenii erau, totuşi, în general atenţi în a ţine regulile purtării creştine pe care le învăţaseră. E
cu putinţă, totuşi, ca Pavel să se refere la o anumită afirmare din scrisoarea pe care o scriseseră corintenii,
care ar fi zis cam aşa: „Întrucât scopul nostru este de a urma instrucţiunile tale, am vrea să cunoaştem
părerea ta asupra subiectului acoperirii capului femeilor la serviciile religioase publice”.
Vă aduceţi aminte. Printre ei apăruseră deosebiri de păreri cu privire la anumite practici în biserică, şi
ei căzuseră de acord să consulte pe învăţătorul lor.
Învăţăturile. [„Rânduielile”, KJV; „Predaniile”, G. Gal.]. Gr. paradoseis, „reguli”, „principii”,
„instrucţiuni”, în alt loc tradus „tradiţii” [„datinile”] (Gal 1:14), sau la singular „tradiţia” [„datina”] (Mat

15:2; etc.). Cuvântul înseamnă literal „lucruri predate”. Ideea de a fi predate de la o generaţie la alta, nu e în
chip necesar în cuvânt. Pavel se referă la rânduielile pe care le dăduse corintenilor cu privire la cultul public
şi purtarea particulară. El nu le predicase Evanghelia şi apoi să-i fi lăsat să-şi formuleze propriile lor reguli
de ordine bisericească şi viaţă socială. El făcuse lucrarea temeinică în bisericile pe care le înfiinţase, şi le-a
dat instrucţiuni care făceau pe noii creştini să fie plini de încredere în închinarea lor, şi în viaţa lor de toate
zilele, că trăiau potrivit cu voia Domnului lor (vezi 1Cor 4:17; 7:17; 2Tes 2:15). Făcând aşa, el a lăsat un
exemplu de urmat pentru toţi slujitorii Evangheliei. Convertiţii la credinţă trebuie să fie perfect instruiţi cu
privire la toate fazele activităţii bisericeşti şi la treburile sociale şi domestice pentru a fi siguri că împlinesc
dorinţele Domnului pentru buna lor purtare în toate privinţele (vezi Ev. 337-339).
Dat. [„Predat”, KJV]. Gr. paradidomi, verbul de la paradoseis,(vezi mai sus la „învăţăturile”).
1 Corinteni 11:3
3. Dar. Înainte de a răspunde la întrebarea privitoare la acoperirea cu un văl a femeilor, Pavel atrage
atenţia la anumite consideraţii care îi vor ajuta să-şi formeze o opinie corectă asupra acestui subiect.
Capul. Aici însemnând „domnul” sau „stăpânul”.
Bărbat. Gr. aner, bărbat ca deosebit de femeie. Trei grade de supunere sunt introduse aici. Bărbatul
trebuie să recunoască pe Hristos ca Domn şi Stăpân al său; femeii, în timp ce recunoaşte supremaţia lui
Hristos ca Domn peste toţi, i se cere să recunoască faptul că în viaţa de familie ea e pusă sub conducerea şi
protecţia bărbatului; Hristos, deşi egal cu Tatăl, (vezi Nota Adiţională la Ioan 1), e prezentat ca recunoscând
pe Dumnezeu drept Cap. Chiar şi între egali trebuie să fie un cap. Un comitet de bărbaţi de rang egal încă îşi
alege un preşedinte. Unii văd aici o referire la o supunere voluntară a lui Hristos în executarea planului
mântuirii. (Vezi mai departe la 1Cor 15:25-28). Puterea şi demnitatea soţului depinde de poziţia pe care o
deţine faţă de Hristos, Capul său, de aceea, dependenţa soţiei de soţ este în sensul adevărat dependenţa de
Hristos prin soţ. Dependenţa soţiei de soţul ei a fost un plan rânduit de Dumnezeu pentru binele ambilor soţi
(vezi PP 58, 59). Totuşi, dependenţa aceasta nu implică în nici un fel nici cea mai mică măsură de
degradare. După cum biserica nu suferă o dezonoare fiind dependentă de Hristos (vezi Efes 1:18–23;
3:17–19; 4:13, 15, 16), nici femeia nu suferă fiind dependentă de bărbat.
1 Corinteni 11:4
4. Orice bărbat. În v. 4-16 Pavel tratează subiectul acoperirii capului, îndeosebi în legătură cu
serviciile religioase. Ar trebui să fie spus clar de la început că acesta este unul din pasajele pauline la care se
poate să se fi aplicat cuvintele lui Petru, că Pavel a scris „unele lucruri greu de înţeles” (2Pet 3:16).
Comentatorii, în general, mărturisesc despre perplexitatea în eforturile lor de a urmări argumentaţia lui
Pavel, şi în încercările lor de a descoperi întinderea aplicaţiei rostirilor sale. Pare să fie acord între ei că
Pavel se ocupă aici de principiul fundamental al bunei cuviinţe religioase şi al bunului gust, în contextul
obiceiurilor şi manierelor timpului în care el scria şi ale oamenilor cărora el le scria.
Fără îndoială, anumite aspecte ale acestui principiu de bază, îşi găsesc expresia diferită în diferite ţări.
VT procură o ilustraţie aleasă a lucrului acestuia. Când Moise a sosit la rugul care ardea, Domnul i-a
poruncit: „Descalţă-te de sandalele tale, fiindcă locul pe care stai tu, în faţa Mea, este pământ sfânt!” (Exo
3:5)[KJV]. Era evident obiceiul din acea parte a lumii – şi mai este de fapt încă obiceiul – de a arăta respect
pentru locurile sfinte scoţând încălţămintea. Domnul, deci, cerea lui Moise să arate respectul obişnuit pentru
un loc sfânt. Şi cu toate acestea nici un tâlcuitor al Scripturilor nu a tras vreodată concluzia că porunca
explicită a lui Dumnezeu faţă de Moise dă un precedent pentru cultul religios pe întreaga faţă a pământului,
cu siguranţă nu în ţările occidentale. Principiul respectului cuvenit încă stă neviolat, dar metoda exprimării
unui astfel de respect poate să varieze mult în funcţie de loc şi timp.
La fel, putem înţelege pe Pavel, în 1Cor 11:4-16, că discută cu corintenii privitor la principiul decenţei
şi al bunei cuviinţe religioase în termenii obiceiurilor specifice ale vremii. Deşi surse vechi din antichitate
nu ne dau o mărturie lipsită de echivoc cu privire la obiceiul în ce priveşte coafura la Corint sau în alte
locuri, pare evident că obiceiul pare să fi considerat un cap neacoperit ca decent pentru un bărbat, dar
indecent pentru o femeie. Spunem „evident”, căci dacă lucrurile n-ar fi fost aşa, ar fi imposibil ca
argumentul lui Pavel să aibă sens. Pornind deci, de la presupunerea logică cum că Pavel se ocupă aici cu
aplicarea unui principiu la obiceiul locului şi timpului, suntem în stare să luăm în chip literal şi cu înţeles

cuvintele sale fără de a merge mai departe să deducem că aplicaţia lui specifică atunci, cere aceeaşi aplicare
specifică astăzi. Astfel, a trage concluzia, ar cere procedeul nelogic să se renunţe la premisa pe care se
sprijină cea mai mare parte a argumentaţiei sale – obiceiul vremii – în timp ce se păstrează concluzia care
depinde de premisă. Aceasta ar fi echivalent cu înlăturarea fundaţiei unei clădiri în timp ce se caută a se
rezolva şi folosi suprastructura suspendată în aer.
Mai e un punct care poate fi relevant în considerarea întregului pasaj. Pavel proclama o nouă şi
glorioasă libertate în Evanghelie. Proclamarea aceasta avea în sine seminţele principiului creştin al
demnităţii femeii şi eliberarea ei din starea inferioară în care toate femeile erau ţinute în ţările păgâne. El
declara: „nu mai este nici iudeu, nici grec; numai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte
bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus (Gal 3:28). Ar fi uşor de a vedea
cum unele femei convertite la creştinism ar fi putut răstălmăci şi folosi rău libertatea lor în Evanghelie
pentru a atrage defaimă asupra bisericii. Una din acuzaţiile defăimătoare, neîntemeiate care prindea contur
contra creştinismului pe măsură ce se răspândea şi trezea ura oamenilor, era că creştinii erau imorali.
Într-adevăr, acuzaţia aceasta poate să fi fost actuală pe vremea lui Pavel. Cât de necesar era deci, ca creştinii
să se ferească „de orice se pare rău” [„de orice aparenţă rea”] (1Tes 5:22), cât de necesar era ca ei să reţină
sfatul în plus al lui Pavel că deşi un anumit fel de purtare ar putea fi legal [„îngăduit”], el poate că nu era de
folos (1Cor 6:12).
Tot ce urmează în comentariul la cap. 11:4-16 ar trebui să fie înţeles în lumina acestei enunţări
generale, introductive, pentru ca nu cumva pe de o parte să legăm femeilor în multe ţări astăzi poveri
dureroase pe care nu ar trebui să le poarte, sau pe de altă parte să facem pe Pavel să apară ca demodat şi ca
neavând nici o solie pentru cititorul secolului al douăzecilea.
Se roagă sau prooroceşte. Acestea erau aspecte importante ale cultului public. La rugăciune
închinătorul este reprezentantul adunării, înaintea lui Dumnezeu în mulţumire, cerere şi mijlocire; în
profetizare, el este unealta Duhului Sfânt, transmiţând bisericii solia lui Dumnezeu. Profetizarea menţionată
aici fără îndoială se referă la predicarea şi învăţarea publică de către oameni inspiraţi, deoarece un profet e
cineva care vorbeşte pentru Dumnezeu sub inspiraţia Duhului Sfânt (vezi 1Cor 12:10, 29; 14:1, 4, 22; 1Tes
5:20; cf. 2Pet 1:21).
Cu capul acoperit. [„Având capul acoperit”, KJV]. Gr. kata chephales ekhon, literal, „având [ceva] în
jos de pe cap”. Unii gândesc că aici e o referire la practica iudeilor de a purta un şal în patru colţuri pe cap
când se rugau sau vorbeau la cultul public. Şalul acesta, sau talith, era pus pe capul închinătorului când intra
în sinagogă. Totuşi, e îndoielnic că obiceiul acesta se înfiinţase deja pe vremea lui Pavel. Apostolul nu
implică în mod necesar că bărbaţii din biserica din Corint îşi acopereau capetele în timpul rugăciuni sau
profetizării. El pare să se refere la o astfel de situaţie numai ca un fundal al mustrării sale pentru femeile
care pare să fi considerat că e corespunzător să participe, fără să aibă capul acoperit, la funcţiunile spirituale
publice menţionate aici.
Capul său. Aceasta se poate referi fie la Hristos, care este Capul „fiecărui bărbat” (v. 3), sau la însuşi
capul literal al bărbatului, care ar fi dezonorat dacă ar fi acoperit. Bărbatul care, ca serv al Domnului său,
refuză de a da respect public lui Hristos, aduce dezonoare atât asupra Domnului său cât şi asupra propriului
său cap. Corintul era o cetate greacă, şi din consideraţie pentru obiceiul grec, Pavel a considerat că la
închinarea publică a creştinilor din Corint, bărbaţii ar fi trebuit să urmeze felul obişnuit de a arăta respect
prin îndepărtarea acoperământului de pe cap în prezenţa unui superior. Bărbaţii nu trebuia să procedeze ca
femeile.
1 Corinteni 11:5
5. Femeie. Versetul acesta scoate în evidenţă contrastul care trebuie să fie păstrat între sexe, în
lumina obiceiurilor curente, când iau parte la activităţile bisericeşti.
Prooroceşte. Sunt câteva cazuri relatate în VT când femei au fost înzestrate cu darul profeţiei, şi au
servit biserica în calitate de profetese (Exo 15:20; Jud 4:4; 2Rg 22:14; Nem 6:14). La fel în vremurile NT au
fost în biserică femei care au proorocit (Luca 2:36, 37; Fapte 21:9). E cu putinţă ca femei corintene să fi
argumentat că la îndeplinirea funcţiunilor lor spirituale, ca de pildă rugăciunea şi profetizarea, ar trebui să
apară neacoperite, ca bărbaţii (1Cor 11:4). Unele la fel se poate să fi raţionat că libertatea Evangheliei (vezi

Gal 3:28) a înlăturat obligaţia de a observa diferitele semne de deosebire dintre sexe. Pavel dădea pe faţă
falsitatea raţionamentului lor.
Dezvelit. [„Neacoperit”, KJV]. Gr. akatakaluptos, literal, „neavând un văl atârnând în jos [de pe
cap]”. Era ceva obişnuit pentru femei să-şi acopere capul cu un văl, ca dovadă că erau măritate, şi ca o
dovadă de modestie.
Necinsteşte. Având în vedere faptul că femeile din antichitate nu umblau cu capul dezvelit, ar fi fost
privit ca o dezonoare pentru o femeie şi pentru soţul ei dacă ea ar fi apărut în public fără de văl, mai ales în
capacitatea de conducător al cultului public. Ca o femeie să ia parte la serviciile bisericii cu capul dezvelit,
ar fi dat impresia că se purta fără ruşine şi fără modestie, fără podoaba ruşinii şi a sfielii (1Tim 2:9). Pavel
pare să raţioneze că printr-o astfel de renunţare la văl, o emblemă recunoscută a sexului şi poziţiei ei, ea
arată o lipsă de respect pentru soţ, părinte, sexul femeiesc în general şi Hristos.
Rasă. Părul scurt era uneori semnul unei femei cu o reputaţie rea, astfel o femeie corinteană care ar fi
luat parte la serviciile publice cu capul dezvelit, ar fi putut fi privită ca una care s-a aşezat pe aceeaşi treaptă
cu o femeie vulgară, poate desfrânată.
1 Corinteni 11:6
6. Să se şi tundă. Aceasta nu e o poruncă pozitivă. Înţelesul pare să fie „ea ar putea tot aşa de bine să
fie şi tunsă”. În alte cuvinte, dacă o femeie dorea să se poarte ca un bărbat, ar fi trebuit, ca să fie consistentă,
să-şi taie părul după moda bărbaţilor. Dar o astfel de purtare ar fi putut să fie privită ca dezonorantă. De
aceea, trebuia să fie cuvenit învelită.
1 Corinteni 11:7
7. Chipul. Aceasta este o referire la starea în care a fost creat omul (vezi Gen 1:26, 27). Dacă un
bărbat ar fi purtat un văl sau altă acoperitoare pentru cap, acesta ar fi fost un semn de servitute sau
inferioritate. Ar fi fost impropriu pentru el să adopte un astfel de semn. El ar trebui să fie în aşa fel îmbrăcat
încât să nu ascundă marele fapt că el era reprezentantul numit al lui Dumnezeu pe pământ.
Slava. Gr. doxa. Cuvântul originar însemna „opinie”, „reputaţie”, „recunoaştere”. Pe temeiul folosirii
lui în LXX, înţelesul de „splendoare”, „strălucire”, „magnificenţă” sau „caracter”, „atribute de manifestare”
(cf. la Ioan 1:14; Rom 3:23), a fost dat lui doxa de scriitorii NT. Aici expresia „slava lui Dumnezeu” pare să
însemne că omul are în sine un aspect al splendorii măreţiei şi caracterului lui Dumnezeu în măsura în care
conduce treburile din sfera atribuită lui în armonie cu principiile divine. Aici avem o privire asupra marii
răspunderi la care Dumnezeu a chemat pe om. Dumnezeu i-a atribuit conducerea pământului de curând creat
şi i-a dat „stăpânire…peste tot pământul” (Gen 1:26). În felul acesta Dumnezeu intenţiona, ca prin om, să
descopere grija Lui înţeleaptă şi părintească plină de bunătate, protecţia, purtarea de grijă şi călăuzirea Sa,
înaintea universului (vezi CT 33; PP 45). Nu există indicaţie în Biblie că această ordine a lucrurilor s-ar fi
schimbat de atunci, dar reiese că unele femei din Corint încercau să o schimbe.
Slava bărbatului. În cazul femeii e folosit numai cuvântul „slavă”. Cuvântul „chip” este omis, deşi şi
ea a fost făcută după chipul lui Dumnezeu (vezi v. 27). Aici se tratează relaţia dintre femeie şi bărbat, nu
relaţia ei cu Dumnezeu. Prin acceptarea voioasă din partea ei a planului lui Dumnezeu pentru familia
omenească, femeia reflectă slava soţului ei, şi prin el slava lui Dumnezeu, care luase astfel de măsuri
înţelepte pentru omenire (vezi 3T 483, 484). Femeia a fost făcută din bărbat fiind os din oasele lui şi carne
din carnea lui. De unde, într-un anumit sens, tot farmecul ei, toată frumuseţea şi puritatea ei reflectă
demnitatea şi onoarea bărbatului (vezi Gen 2:22, 23). Dacă înţelegem bine pe Pavel, legătura aceasta trebuia
să fie păstrată, şi în biserica din Corint să fie demonstrată de femeile care apăreau în public cu capul acoperit
de vălul uzual.
1 Corinteni 11:8
8. Din femeie. Dumnezeu a creat pe Adam întâi, apoi pe Eva spre a-i fi un tovarăş potrivit pentru el
(Gen 2:20-23). Crearea lui Adam a fost o creare independentă, dar lucrurile nu au fost aşa cu femeia. Ea a
fost făcută din bărbat, şi a fost recunoscută de el ca parte din sine. Vezi Gen 2:23). Parte din slava bărbatului
este că femeia a fost creată din însăşi carnea şi oasele sale, special pentru el, nu să fie independentă de el, nu
să aibă autoritate asupra lui, ci să stea alături de el ca un „ajutor”.

1 Corinteni 11:9
9. Pentru bărbat. Versetul acesta e paralel cu adevărul expus în v. 8 şi o reafirmare a lui. Raportul
creării lui Adam şi a Evei arată că femeia a fost creată pentru a fi completarea bărbatului. Fără de Eva,
Adam nu era prevăzut cu tot ce trebuia; el nu avea pe nimeni de felul său cu care să poată conversa şi
împărtăşi experienţele vieţii, aşa că Dumnezeu i-a împlinit lipsa prin crearea femeii. Ea a fost făcută pentru
fericirea şi mângâierea bărbatului. Ea nu urma să fie o sclavă ci o soaţă; nu trebuia să fie privită ca de un
rang inferior, ci ca o prietenă şi mângâietoare a bărbatului în viaţă; să împărtăşească întristările şi să-i
sporească bucuriile; dar îndeosebi după cădere, să-i fie sobordonată (vezi Gen 2:18–22; 3:16; Efes 5:22–25,
33; 1Pet 3:5–7). Soţul trebuie să fie capul familiei şi conducătorul căminului; soţia trebuie să-l ajute în
datoriile lui, să-l mângâie în mâhnirile lui, şi să ia parte cu el la plăcerile lui. Poziţia ei este cu totul
onorabilă şi în unele privinţe mai onorabilă din cauza poziţiei ei subordonate. Din cauza statutului ei de
dependenţă, ea are revendicări anticipative la grija şi protecţia soţului ei.
1 Corinteni 11:10
10. De aceea. [„Din cauza” KJV]. Adică, datorită scopului exprimat al lui Dumnezeu la crearea
femeii şi a poruncii Lui lămurite cu privire la poziţia ei în raport cu soţul ei, ea trebuia să se conformeze la
obiceiul acceptat ca femeia să poarte un văl în public (vezi Gen. 2:18; 3:16; 1Cor. 14:34; Efes 5:22–24;
1Tim 2:11, 12; Titus 2:5; 1Pet 3:1, 5, 6).
Din pricina îngerilor. Expresia aceasta a fost înţeleasă felurit. Printre interpretările fanteziste sunt
următoarele: (1) că îngerii reprezintă pe prezbiterii sau pe episcopii din biserică; (2) că îngerii reprezintă pe
spionii care se presupunea că sunt prezenţi la adunările creştinilor, şi care ar fi împrăştiat veşti nefavorabile
dacă femeile ar fi fost văzute deosebite la astfel de adunări; (3) că îngerii reprezintă îngeri răi care ar fi fost
ispitiţi de frumuseţea femeilor deosebite. Explicaţia cea mai simplă pare a fi că Pavel se referă la îngerii
buni care sunt prezenţi la programele religioase publice, şi înaintea cărora femeile ar trebui să se poarte cu o
dreaptă bună cuviinţă. Îngerii, care au o înaltă înţelegere a maiestăţii şi măreţiei lui Dumnezeu, îşi acoperă
faţa cu respect când rostesc numele lui (vezi GW 178). Nu numai că orice manifestare de lipsă de respect
sau de nepăsare în adunările de cult ar fi insultătoare pentru Creator, ea ar jigni şi pe îngeri. Pentru îngeri e o
plăcere de a onora pe Dumnezeu şi de a împlini porunca Lui, cu voioasă recunoaştere a venerabilităţii şi
slavei Sale (Psa 103:20; cf. Isa 6:2, 3; Apoc 4:8). Fiinţele omeneşti au nevoie de o mult mai mare înţelegere
a sfinţeniei şi măreţiei lui Dumnezeu, apropierea de El cu respect, şi de a face toate lucrurile în strict acord
cu voia Lui revelată (vezi Psa 29:1, 2). Dacă femeile se vor conforma la obiceiul acceptat cu privire la
purtarea semnului poziţiei ei subordonate de teamă de a nu jigni pe îngeri, nu s-ar teme cu atât mai mult
să-L jignească pe Acela căruia toate făpturile, chiar şi îngerii Îi sunt supuşi?
Stăpânirii. [„Putere”, KJV]. Gr. exousia, „autoritate”. Aceasta probabil se referă la semnul autorităţii
soţului, vălul, pe care femeile îl purtau ca o recunoaştere a poziţiei lor sub puterea soţilor lor. Conformarea
voioasă la acest obicei era un privilegiu onorabil, indicând că o femeie avea o poziţie de respect în
comunitate, deoarece ea „aparţinea” cuiva, şi putea solicita întreţinere şi protecţie de la acela sub a cărui
„stăpânire” [„putere”] se afla.
1 Corinteni 11:11
11. Totuşi. În v. 11, 12 Pavel se fereşte de o greşită înţelegere posibilă a ceea ce el spusese în v. 7-10.
Toate încercările bărbaţilor de a se înălţa mai pe sus de femei, şi orice dispoziţie din partea femeilor de a se
retrage trebuie evitate. În viaţa creştină sexele sunt dependente între ele. Enunţând supremaţia bărbatului, şi
felul în care o astfel de supremaţie trebuie să fie indicată, chiar în cultul public, Pavel nu vrea să spună că
bărbatul este independent de femeie. Bărbatul şi femeia sunt aparţinătorii unul altuia. Biserica nu e o
biserică făcută numai din bărbaţi, ci şi din femei care împreună cu bărbaţii sunt mădulare ale Aceluia în care
„nu e nici bărbat nici femeie” (Gal 3:28). Nici bărbatul, nici femeia nu stau de unul singur; ambii stau
esenţial împreună şi depind unul de altul. Această interdependenţă a unuia de altul e citată, ca nu cumva
bărbatul să-şi asume prea multă superioritate, şi privind femeia ca făcută numai pentru plăcerea sa, să o
trateze ca fiind inferioară, şi neîndreptăţită la cuvenitul respect.
În Domnul. Această relaţie între sexe unul faţă de celălalt este după intenţia şi îndrumarea Domnului.
E intenţia şi porunca lui Dumnezeu ca fiecare dintre ele să fie dependente mutual, şi să aibă grijă de şi să
promoveze binele şi fericirea celuilalt. Fiecare e necesar pentru binele celuilalt, şi faptul acesta ar trebui să

fie recunoscut în toată asociaţia lor. Bărbatul nu poate să existe fără femeie, nici femeia nu poate să existe
fără bărbat, fiecare este incomplet fără celălalt. Faptul acesta ar trebui să fie cauză îndestulătoare de a
împiedica înălţarea de sine a bărbatului.
1 Corinteni 11:12
12. Din bărbat. Aceasta este o referire la originea femeii, luată din punctul de vedere al omului că e
ajutorul lui, tovarăşa lui, egala lui (vezi Gen 2:18, 21, 22). Înainte de depărtarea fatală de ascultarea de
cerinţele lui Dumnezeu, care a dus la degradarea întregului pământ, era planul lui Dumnezeu ca femeia să
fie pe picior de completă egalitate cu bărbatul, dar păcatul a făcut necesară o schimbare în planul acela, şi
femeia a fost pusă în subordonare faţă de bărbat (vezi Gen 3:16; PP 46, 58, 59).
Prin femeie. Cel dintâi bărbat, Adam, a ajuns la existenţă printr-un act direct de creaţiune din partea
lui Dumnezeu, în care femeia n-a îndeplinit nici un rol, dar fiecare fiinţă bărbătească următoare a fost
dependentă de o femeie pentru intrarea sa în lume. Dumnezeu a ales folosirea acestei metode pentru
reproducerea neamului omenesc. Faptul acela ar trebui să facă pe oameni să privească cu veneraţie şi respect
procesul reproducerii omeneşti, în care atât bărbatul cât şi femeia sunt folosiţi de Dumnezeu pentru a aduce
la existenţă o altă fiinţă asupra căreia Domnul poate să reverse afecţiunea Sa şi care poate avea oportunitatea
de a se califica spre a fi numărată printre cei care primesc darul vieţii veşnice (vezi Gen 1:28; 9:1, 7; Ioan
3:16; 1Ioan 5:11; 2Tim 4:8).
De la Dumnezeu. Totul în univers a fost creat şi plănuit de Dumnezeu şi există pentru voia Sa (vezi
Isa 43:7; Apoc 4:11). Păcatul a influenţat planul originar al lui Dumnezeu, şi omul a pierdut frumuseţea şi
perfecţiunea de formă şi caracter pe care le-a primit la creaţiunea sa (vezi Gen 1:26, 27; PP 64, 65). Planul
mântuirii caută să restatornicească pe om în perfecţiunea lui originară (Mica 4:8; PP 68). Cunoscând că
mâna lui Dumnezeu este peste toate şi că El îşi realizează scopul în lume, atât bărbaţii cât şi femeile ar
trebui să-şi înfrâneze orice tendinţă de a da drumul unei exprimări de plângere sau nemulţumire cu privire la
felul în care Dumnezeu a aranjat lucrurile. Femeia, recunoscând mâna călăuzitoare a lui Dumnezeu, şi
admiţând înţelepciunea şi iubirea Lui, va fi mulţumită cu poziţia atribuită ei de Dumnezeu. La rândul său,
bărbatul va mărturisi smerit că starea prezentă nedesăvârşită a lucrurilor de pe pământ e rezultatul păcatului
şi nu-şi va asuma o atitudine de falsă superioritate. Amândoi vor recunoaşte că Dumnezeu este izvorul
tuturor lucrurilor, şi existenţa femeii din bărbat, şi a bărbatului prin femeie. O astfel de acceptare inteligentă
şi voioasă a planului rânduit de Dumnezeu va ajuta pe soţ şi pe soţie să ajungă la idealul acela de unire
indisolubilă care e ilustrat de unirea lui Hristos cu biserica (vezi Gen 2:24; Efes 5:22, 33).
1 Corinteni 11:13
13. Voi singuri. [„Înşivă”, KJV]. După ce a tratat planul divin cu privire la relaţia dintre sexe, în ce
priveşte cine să fie capul, Pavel reia chestiunea corectitudinii sau incorectitudinii faptului ca femeile să ia
parte la serviciul divin public fără de văl. Credincioşii sunt aici chemaţi să consulte propriile lor convingeri
lăuntrice fără de referire la nici o autoritate externă prin care ideile lor ar fi putut să fie influenţate.
Cuviincios. Gr. prepon, „corespunzător”, „cuvenit”, „bine”. Ca femeile să fie dezvelite când iau parte
la serviciul divin public, nu se potriveşte cu solemnitatea ocaziei, dacă nu pentru alt motiv decât că datorită
obiceiului ţării, distrage atenţia altor închinători. În plus, ar crea o rea impresie asupra minţii unui popor
păgân care ar putea participa la serviciu.
1 Corinteni 11:14
14. Firea. [„Natura”, KJV]. Aici însemnând ordinea obişnuită a lucrurilor, ceea ce este în general
acceptat de oameni, obiceiul predominant. Pe vremea lui Pavel se obişnuia ca bărbaţii iudei, greci şi romani
să poarte părul scurt. La israeliţi era socotit ceva dezonorant ca un bărbat să aibă părul lung, cu excepţia
cuiva care făcea votul de nazireat (vezi Num 6:1–5; Jud 13:5; 16:17; 1Sa 1:11; vezi Num 6:2).
1 Corinteni 11:15
15. Podoabă. [„Slavă”, KJV; „De cinste”, G. Gal.]. Pavel raţionează că natura (vezi v. 14) conduce pe
oameni să recunoască faptul că părul lung este un ornament şi o podoabă pentru femeie, după cum părul
scurt e cuviincios pentru bărbaţi.
Învelitoare. Gr. peribolaion, literal, „ceea ce este aruncat împrejur”. Pavel nu vrea să spună că femeia

cu păr lung se poate lipsi de văl. Versetul 6 arată clar că femeia dezvelită încă are păr lung, despre care
Pavel declară că poate tot aşa de bine să fie tăiat dacă doreşte să se lipsească de văl. El pare să susţină că
părul lung el însuşi argumentează în favoarea decenţei vălului.
1 Corinteni 11:16
16. Iubeşte. [„Pare să fie”, KJV; G. Gal]. Mai degrabă, „doreşte să fie”.
Ceartă de vorbe. [„Certăreţ”, KJV; „Să ne găsească pricină”, G. Gal.]. Gr. philoneikos, „iubitor de
ceartă”. După tot ce s-a spus asupra subiectului, era cu putinţă ca încă să mai fie cineva în biserica
corinteană care socotea că avea un drept să obiecteze la instrucţiunea că femeile ar fi trebuit să fie învelite,
şi ar fi dorit să impună învăţătura sa bisericii contrariu sfatului pe care îl dăduse Pavel. O astfel de persoană
trebuia să-şi dea seama că Dumnezeu conduce biserica Sa ca un tot, El nu conduce persoane izolate, şi
părerea personală trebuie să fie supusă la glasul bisericii atunci când gruparea credincioşilor procedează în
acord cu instrucţiunile inspirate ale Domnului (vezi TM 30, 476; 5T 534, 535; 4T 239, 256, 257; 9T 257,
258). Aceasta nu excludea oportunitatea studiului şi cercetării particulare, personale, individuale a
adevărului. Dimpotrivă, credincioşii sunt îndemnaţi să „cerceteze Scripturile” şi să se întemeieze personal
pentru a da mărturie despre adevăr. Dar dacă cineva îşi formează o părere care nu e în armonie cu Biblia, ar
trebui să renunţe la ea, bine ştiind că nu poate fi lumină în nici o doctrină sau idee care vine în conflict cu
Cuvântul lui Dumnezeu (vezi Isa 8:20; Ioan 5:39; 2Tim 2:15).
Noi. Adică, apostolii, conducători ai bisericii rânduiţi de Dumnezeu.
Nu avem un astfel de obicei. Apostolii nici n-au învăţat şi nici n-au practicat autorizarea arătării
femeilor la cultul public dezvelite. Faptul că în bisericile creştine din alte locuri, mai ales din Iudea, femeile
nu luau parte la servicii cu capetele dezvelite, trebuie să fi decis chestiunea pentru femeile din Corint.
Neadaptarea la regula general acceptată în bisericile din alte locuri ar fi fost o sursă de conflict şi jignire.
Părerea şi purtarea marii grupări a fraţilor trebuia să fie respectată, şi să nu i se stea împotrivă de câţiva
membri înfumuraţi ai bisericii din Corint. Principiul acesta e totdeauna adevărat; o persoană, sau câteva
persoane n-ar trebui să considere că ideile lor sunt superioare părerii generale a bisericii ca un tot, şi să caute
să impună acele idei majorităţii, indiferent de învăţăturile Scripturii şi practica acceptată a bisericii (vezi
Fapte 15:5, 6, 22–29; 9T 260, 261).
1 Corinteni 11:17
17. Aceste. Pronumele se referă la ceea ce urmează, şi anume săvârşirea corectă a sfintei rânduieli a
Sfintei Cine.
Nu vă laud. Datorită atitudinii lor încăpăţânate şi a nemenţinerii bunei cuviinţe datorate la cult, mai
ales cu privire la felul de a ţine Sfânta Cină, Pavel nu le putea spune cuvinte de laudă. Cearta din biserică
arăta prezenţa acolo a unui grup care dorea să dea pe faţă o măsură mai mare de libertate decât aceea care
era posibilă în cadrul prevederilor pe care Dumnezeu le făcuse pentru poporul Său. Lupta pentru păstrarea
opiniei personale, care adesea îşi are rădăcinile în mândrie aduce a spiritul lui Satana, care a cauzat război în
cer pentru a încerca să dovedească faptul că el avea dreptate şi că Dumnezeu era greşit (vezi Isa 14:12–15;
Apoc 12:7–10).
Nu ca să vă faceţi mai buni. [„Nu spre mai bine”, KJV]. Adunările regulate ale credincioşilor sunt
intenţionate pentru înălţarea spirituală şi pentru a încuraja pe cei care participă să întâmpine lupta vieţii cu
mai multă credinţă şi nădejde. Departe de a lăuda purtarea lor şi felul cum ţineau ei orânduielile casei
Domnului, apostolul a găsit că era necesar de a-i mustra. Mai întâi a afirmat categoric că adunările lor nu
erau producătore de rezultate bune, ci rele; şi apoi a trecut la dezvoltarea acelei afirmaţii şi să arate cum ei,
îngăduiseră ca practici eronate să lipsească serviciul împărtăşaniei de sfinţenia şi inspiraţia lui.
1 Corinteni 11:18
18. Mai întâi. Pavel se ocupase deja de certurile şi partidele din biserica din Corint care apăruseră din
deosebirile de credinţă şi de practică (vezi cap 1:10-12). Aici poate că el se referă la obiceiul de a se aduna
pe mai multe grupe separate pentru a se celebra Sfânta Cină. Această separare pe partide e cel dintâi lucru
de mustrat. În cap. 12:14 el se ocupă cu al doilea lucru care are nevoie de corectare, şi anume, o greşită
înţelegere în ce priveşte natura şi scopul diferitelor daruri.

Aud. Literal, „aud în continuare”. Pavel fără îndoială primea relatări repetate. Pavel avea o mare
apăsare pe suflet pentru bisericile la care ajutase să se înfiinţeze, şi orice lucru care tulbura funcţionarea lor
ordonată era o cauză de întristare aprofundă pentru el (vezi Gal 3:1; 4:19; cf. Filp 1:7, 8; Cols 1:24).
Adunare. [„Biserică”, KJV]. Gr. ekklesia, „strângere laolaltă”, „adunare”. Ekklesia nu înseamnă o
clădire, aşa cum adesea înseamnă în vorbirea modernă, ci membrii bisericii.
Dezbinări. Gr. schismata (vezi cap. 1:10). Spiritul de unire şi de armonie care trebuia să domine în
adunările sfinţilor, lipsea (vezi mai sus la „mai întâi”).
În parte. Critica purtării lor în privinţa aceasta era oarecum potolită de expresia aceasta, care ar arăta
că Pavel avea un respect prea mare pentru ei pentru a da credit deplin la tot ce se relatase despre starea lor
dezbinată.
1 Corinteni 11:19
19. Partide. [„Erezii”, KJV; „Eresuri”, G. Gal.]. Gr. heireseis, singular heiresis Original heiresis
însemna „alegere”, „ales”, apoi „ceea ce este ales”, „opinie”. Mai târziu a ajuns să însemne o grupă de
oameni care susţineau o anumită părere, o sectă, o partidă. Aici cuvântul e folosit probabil, nu într-un sens
rău, ca referindu-se la păreri. Când un număr de persoane de diferite trăsături comune se asociază strâns în
comuniune creştină, în mod necesar va fi o varietate de grade de apreciere a adevărului. Aceste diferite
grade de înţelegere a principiilor Evangheliei dau naştere la discuţie. Discuţiile pot avea efecte sănătose şi
nu e nevoie să ducă la dezbinări.
Să iasă la lumină. [„Să se dea pe faţă”, KJV]. Prezenţa în biserica corinteană a unora care erau în
disarmonie cu gândul lui Hristos, făcea necesar de a da la iveală deosebiri de credinţă care urma să
stimuleze pe credincioşi să caute sârguincios o cunoaştere a voii lui Dumnezeu, şi aceasta ar duce la o vădire
a celor care refuzau să fie conduşi de Duhul Sfânt (vezi Luc 2:34, 35; 1Ioan 2:18, 19). În felul acesta
prezenţa diferenţelor doctrinare şi diverselor opinii cu privire la metodele corecte de procedură în biserică
servea ca un mijloc de a cerne biserica şi de a despărţi pleava de grâu.
Cei găsiţi buni. [„Cei care sunt aprobaţi”, KJV; „Cei lămuriţi”, G. Gal.]. Adică, acei care sunt dispuşi
să asculte de Dumnezeu şi să conlucreze cu El. Dezbinările în biserică au efectul de a da la iveală pe cei
neastâmpăraţi, ambiţioşi şi nemulţumiţi, cei care nu sunt dispuşi să fie conduşi de Duhul Sfânt, dar care
caută să-şi facă voia, şi nu sunt gata să renunţe la propriile lor păreri de dragul păcii şi a armoniei în
biserică. Persoane de felul acesta trebuie să fie evitate (vezi Rom 16:17). Pe de altă parte sunt unii care
recunosc propria lor păcătoşenie naturală şi care nu voiesc să pună nici o încredere în propriile lor păreri,
dându-şi seama de primejdia de a fi influenţaţi de impulsiile, dorinţele şi înclinaţiile cărnii neconvertite.
Astfel de membri ai bisericii se declară a fi în favoarea adaptării paşnice şi fericite la toate instrucţiunile lui
Dumnezeu (vezi Rom 8:14; Gal 5:16, 17, 19–26). În cursul evenimentelor ce zguduie lumea întreagă şi care
vor premerge încheierea istoriei pământului, când tuturor oamenilor li se va cere să demonstreze ascultarea
lor, mulţi a căror credincioşie faţă de adevăr a trecut aproape neobservată vor străluci atunci ca stelele
strălucitoare într-o noapte întunecoasă (vezi 5T 80, 81).
1 Corinteni 11:20
20. Vă adunaţi. [„Veniţi laolaltă”, KJV]. Adică, pentru ţinerea Sfintei Cine.
Nu este cu putinţă să mâncaţi. [„Să nu mâncaţi”, KJV]. Adică, oricare ar fi intenţia, nu e cu putinţă în
împrejurările acelea să se ţină serviciul sfânt de împărtăşire. Ei se adunau, desigur, pentru o cină, dar nu era
Sfânta Cină. Aceasta nu se datora lipsei de înlesniri, ci lipsei de atmosferă spirituală necesară şi lipsei de
discernământ spiritual care ar fi dus la apreciere plină de seriozitate a însemnătăţii rânduielii. Corintenii nu
trebuiau să-şi închipuie că astfel de practici ca acelea care erau permise la ei în astfel de timpuri erau
consistente cu serbarea cinei. Lăcomia, egoismul şi necumpătarea sunt cu totul contrarii cu duhul Aceluia
care a părăsit bucuriile cerului pentru a da tot ce avea pentru mântuirea păcătoşilor (vezi 1Cor 11:21, 22;
Ioan 3:16; Filp 2:6–8).
Cina Domnului. Gr. kuiakon deipnon, literal, „o cină care aparţinea Domnului”, care ar putea să

însemne o cină consacrată Domnului sau una instituită de El, sau şi una şi alta. Creştinii primari de obicei
luau Cina Domnului după o masă a dragostei frăţeşti, sau agape. În felul acesta întreaga acţiune alcătuia o
comemorare a ultimei sărbători a Paştelui, la care Hristos a instituit rânduiala Cinei Domnului (vezi Mat
26:17–21, 26–28; 1Cor 11:23–26). Masa de dragoste era o masă la care fiecare membru contribuia cu de ale
mâncării care erau consumate în comun cu toţi ceilalţi credincioşi pentru a demonstra lămurit comuniunea
iubirii din biserica creştină, o comuniune care nu cunoaşte nici o distincţie de castă sau clasă, care pune pe
toţi pe aceeaşi treaptă. Masa aceasta, urmată de Cina Domnului arată că toţi se împărtăşeau din prevederile
pe care le face Dumnezeu pentru poporul Său, atât materiale cât şi spirituale şi că nu e părtinire manifestată
faţă de nimeni. Obiceiul acesta a dăinuit în biserică până la finele secolului al 4-lea, când, datorită creşterii
bisericii şi mărimii sporite a adunărilor, s-a găsit necesar de a separa mesele de dragoste de Cina Domnului.
Vezi p. 45.
1 Corinteni 11:21
21. Cina adusă de el. [„Propria lui cină”, KJV; „Demâncarea lui”, G. Gal.]. Datorită dezbinărilor şi
partidelor care se dezvoltaseră în sânul bisericii din Corint, spiritul de iubire şi de comuniune frăţească care
caracterizează pe toţi urmaşii sinceri ai lui Isus în oarecare măsură dispăruse. Starea aceasta nefericită era
dată pe faţă la celebrarea mesei care era presupusă a fi Cina Domnului, prin faptul că fiecare participant îşi
aducea propria sa hrană şi o mânca îl însuşi, fără de nici un gând de a o împărţi cu alţii. Cei bogaţi aveau de
mâncat din belşug, şi cei săraci adesea nu aveau nimic. Cina care fusese instituită pentru a comemora
suprema demonstraţie de iubire, în felul acesta a devenit doar o masă particulară, o acţiune fără de nici un
înţeles sau semnificaţie, pe care fiecare ar fi putut tot aşa de bine să o săvârşească şi acasă. Aceasta aducea
sfânta rânduială a Cinei Domnului la defaimă. Schismele din biserică erau în mare măsură răspunzătoare
pentru această stare de lucruri, şi e cu putinţă ca membrii diferitelor partide să fi mâncat separat din cauza
mândriei lor, refuzând de a se smeri prin părtăşie în jurul mesei Domnului.
Flămând. Credinciosul sărac, încrezându-se în iubirea fraţilor săi mai înstăriţi, venea la masă crezând
că nevoia lui va fi împlinită, dar erau dezamăgiţi de egoismul şi mândria necreştină a celor bogaţi.
Beat. Gr. methuo, „a fi beat”. Cuvântul acesta se referă clar la folosirea dezordonată de băuturi
îmbătătoare până la pierderea stăpânirii de sine. Pavel sugerează că corintenii beau şi mâncau până la
îmbuibare la aceste petreceri, şi ca rezultat, aşa zisa lor sărbătorire a Sfintei Cine devenea un simplu ritual
ridicol.
Se poate considera surprinzător ca creştini care trăiau în vremuri apostolice, şi care fuseseră învăţaţi
de Pavel însuşi, să pervertească în aşa fel natura şi scopul Sfintei Cine încât să o preschimbe într-o copie a
fostelor lor petreceri păgâne. Trebuie să se reţină că corintenii numai de curând părăsiseră păgânismul. Ei
fuseseră deprinşi să se dedea la petreceri de îmbuibare în onoarea dumnezeilor lor mincinoşi, şi ar fi fost
relativ uşor pentru ei să-şi închipuie că Sfânta Cină putea fi prăznuită într-un chip similar. Dezbinările şi
certurile de partide care le deterioraseră experienţa lor creştină nu puteau decât să le întunece vederea şi să
facă mai uşor pentru ei să corupă ţinerea ceremoniei. Experienţa aceasta a credincioşilor corinteni arată că
creştinii cei noi au nevoie de instrucţiune îngrijită şi prelungită şi de conducere şi supraveghere înţeleaptă şi
plină de împreună simţire până când sunt puternic înrădăcinaţi în adevărurile fundamentale ale Evangheliei.
Compromisul cu doctrine şi practici necreştine are totdeauna ca rezultat abaterea de la curăţenia şi
simplitatea Evangheliei (vezi Deu 7:1–4; 18:9–14; 2Cor 6:14–17).
1 Corinteni 11:22
22. N-aveţi case? Dacă se adunau numai ca să consume hrana şi băutura adusă de ei înşişi, ar fi putut
foarte bine să facă lucruri acesta în propriile lor case, şi în felul acesta să evite de a aduce ocară asupra
lucrării lui Dumnezeu.
Dispreţuiţi. Dispreţuiţi practica generală a întregii organizaţii a credincioşilor din toate locurile încât
daţi la o parte principiul pentru a satisface mândria voastră în partidele voastre, şi pentru a mulţumi propriile
voastre pofte egoiste?
Ce n-au. Adică, cei în lipsă, a căror sărăcie a fost scoasă în evidenţă prin felul nesimţitor în care mulţi
din membrii bisericii procedau la serviciile de împărtăşire. Neîngrijirea de săraci la aceste ocazii, nu numai
că atrăgea atenţia la starea lor nenorocită, dar de asemenea dădea pe faţă faptul că aceia care procedau în

felul acela erau cu totul nepregătiţi de a participa la ritual.
Faptul că credincioşii puteau pierde atât de mult din vedere natura sfântă şi înaltă a Sfintei cine încât
să permită geloziei, invidiei, lăcomiei, mândriei şi neglijării celor săraci să aibă un loc în gândirea şi
purtarea lor, merita cea mai aspră mustrare. Astfel de lucruri arătau clar că aceia care se purtau în felul
acesta erau cu totul lipsiţi de duhul lui Hristos, care iubeşte fără părtinire pe toţi şi care are un respect gingaş
pentru membrii lipsiţi ai turmei Sale (vezi Lev 19:10; Psa 41:1; 72:4; 132:15; Prov 14:21; Isa 14:32; 58:7;
Mat 26:11; Luc 14:13; Iac 2:5). Manifestarea de dispreţ faţă de săraci, şi trecerea lor cu vederea din cauza
lipsei lor de binecuvântări materiale ale vieţii, e privită de Domnul ca o rea tratare a Lui Însuşi. Aceia care
tratează în felul acesta pe cei săraci arată totala lor interpretare greşită a principiilor împărăţiei lui
Dumnezeu (vezi Mat 25:40–46; 2T 24–29, 34–37). Ajutorarea săracilor, bolnavilor şi bătrânilor este
creştinismul la lucru.
Nu vă laud. Oricât ar fi căutat el să facă aceasta, nu era nimic pe care apostolul să poată lăuda în felul
lor de a ţine ritualul. Dimpotrivă, era mult temei pentru o mustrare fără nici o rezervă. Situaţia cerea
expunerea scopului Sfintei Cine, care urmează în v. 23-30.
1 Corinteni 11:23
23. Am primit de la Domnul. Pavel nu era unul dintre aceia care fuseseră de faţă când Hristos a
instituit Sfânta Cină. Totuşi el aflase despre ea, nu numai de la apostoli sau prin tradiţie, ci direct de la
Mântuitorul Însuşi, în decursul uneia din revelaţiile făcute Lui de Domnul (vezi 2Cor 12:7; Gal 1:12).
V-am învăţat. [„V-am predat”, KJV]. Pavel îi învăţase în chip credincios ceea ce îi descoperise
Domnul în ce priveşte felul în care trebuia să se ţină Sfânta Cină. Având în vedere această lipsă de
înţelegere a adevăratei însemnătăţi a ritualului, care producea abuzurile prezente, Pavel arată împrejurările
solemne în care ea ar fost ţinută de întâia dată de Isus şi de ucenicii Săi în odaia de sus la Ierusalim (vezi
Luc 22:13, 14).
A fost vândut. [„A fost trădat”, KJV]. Literal, „era în curs de a fi trădat”. Complotul pentru trădarea
lui Hristos era în desfăşurare, şi încă nu fusese adus la îndeplinire. Chiar în timpul când Isus dădea
instrucţiuni pentru rânduiala de aducere aminte a morţii Sale ce urma să fie ţinută, vrăjmaşii Lui puneau în
lucru planul lor de a-L pierde. Solemnitatea şi patosul Sfintei Cine stătea în viu contrast cu atitudinea
nepăsătoare şi uşuratică a corintenilor la petrecerea lor de dragoste. Noaptea trădării Sale a confruntat pe
Hristos cu una din cele mai amare experienţe pe care le pot suferi muritorii. Persecuţia şi judecarea din
partea vrăjmaşilor recunoscuţi pe faţă sunt greu de suportat, dar ele nu dau acelaşi chin mintal şi sufletesc pe
care trădarea şi părăsirea din partea prietenilor îl aduc unei inimi încrezătoare (vezi Iov 19:21; Psa 38:11;
Zah 13:6; Ioan 13:21, 26, 27, 30; DA 655). Reamintind bisericii corintene evenimentele acelei nopţi de
suferinţă, fără îndoială Pavel căuta să le imprime un simţ al solemnei naturi a orânduirii, şi în felul acesta
să-i înveţe că era cu totul nepotrivit ca ei să o serbeze cu îmbuibare de mâncare, îmbătare şi exclusivitate
îngâmfată. Pentru a aprecia adânca însemnătate a rânduielii, e necesar a medita la evenimentele care s-au
adunat în jurul instituirii ei; şi unul din evenimentele acelea, a cărei amintire are rostul să producă în suflet
un simţământ de simpatie pentru Mântuitorul, era trădarea Lui de către unul care mărturisise că e un prieten
(vezi Psa 41:9).
A luat o pâine. [„A luat pâine”, KJV]. Pâinea care fusese pregătită pentru cina Paştelui (vezi Mat
26:26)
1 Corinteni 11:24
24. După ce a mulţumit. Gr. eucharisteo, „a mulţumi”, de la care e derivat cuvântul „euharistie”.
Termenul „euharistie” e aplicat de unii teologi la Sfânt Cină ca un sacrificiu de mulţumire pentru toate
darurile lui Dumnezeu. Unii din Părinţii bisericeşti din secolul al 2-lea au aplicat cuvântul la pâinea şi vinul
folosit la ritual. În raportul instituirii ritualului dat de Marcu, e folosit cuvântul eulogeo „a lăuda” sau „a
binecuvânta”; în Matei dovezile textuale (cf. p. 10) favorizează exprimarea eulogeo, dar în Luca e folosit ca
aici eucharisteo(vezi Mat 26:26; Mar 14:22; Luc 22:19). Ambele cuvinte au înţeles asemănător şi în context
dau ideea de consacrare a pâinii prin recunoaşterea plină de mulţumire a îndurării şi iubirii lui Dumnezeu.
A frânt-o. Plin de înţeles, Isus a frânt ceea ce urma să fie „până va veni El” (v. 26) simbolul misterios

a tot ceea ce suferinţele Lui locţiitoare înseamnă pentru neamul omenesc. Actul frângerii pâinii arată în
primul rând suferinţa ce El era pe punctul de a îndura în favoarea noastră.
Acesta este trupul Meu. În ce priveşte înţelesul acestei figuri de vorbire, vezi Mat 26:26. Însemnătatea
spirituală a actului participării la pâinea frântă trebuie să fie înţeleasă pe fondul stării de desăvârşire
originară a omului, căderii lui şi răscumpărării lui prin Isus Hristos. Omul a fost creat după chipul lui
Dumnezeu, atât în ce priveşte forma cât şi caracterul; gândul lui era în armonie cu gândul lui Dumnezeu
(vezi Gen 1:26, 27; PP 45). El întreţinea comuniune directă cu Dumnezeu şi cu îngerii şi era întreţinut de
fructul pomului vieţii (vezi Gen 2:15, 16; PP 47, 50). Dar când a păcătuit, toate acestea s-au schimbat. El a
pierdut privilegiul comuniunii directe cu Dumnezeu; în loc de a fi în armonie cu Dumnezeu, s-a stricat la
minte şi suflet, şi teama a luat locul iubirii (vezi Gen 3:8, 10, 12; Isa 59:2; Ier 17:9). Lăsat pe seama sa, omul
nu putea să-şi găsească drumul înapoi la Dumnezeu şi la fericire, nu putea să scape din ghearele lui Satana şi
era sortit să piară pentru veşnicie (vezi Ier 13:20; PP 62). În îndurarea Lui necuprinsă, Dumnezeu S-a
descoperit Însuşi omului în persoana Fiului Său, şi a făcut cu putinţă refacerea chipului Său în om (vezi Psa
2:7, 12; 40:7; Ioan 14:9–11; 2Cor 5:19).
În înţelepciunea Lui, Tatăl a ales să vorbească omenirii prin Fiul Său, de aceea Fiul e numit Cuvântul
lui Dumnezeu (vezi Ioan 1:1–3, 14; DA 19, 22, 23). Prin studierea şi asimilarea Cuvântului lui Dumnezeu,
credincioşii menţin comuniunea cu Cerul şi sunt făcuţi în stare să trăiască spiritual. Asimilarea aceasta a
cuvintelor Sale e descrisă de Isus ca mâncarea trupului şi băutul sângelui Său (vezi Ioan 6:47, 48, 51, 54–58,
63; DA 660, 661). Pâinea frântă folosită la Cina Domnului semnifică adevărul minunat că după cum omul
îşi primeşte viaţa fizică de la Dumnezeu, care este izvorul vieţii, tot aşa păcătosul care se pocăieşte şi crede
îşi primeşte viaţa spirituală de la Isus, Cuvântul lui Dumnezeu. Hrana fizică introdusă în corp e schimbată
prin procesul digestiei în ţesuturi ale creierului, muşchilor, nervilor şi oaselor; şi de fapt devine chiar om. În
felul acesta, din punct de vedere fizic e ceea ce mănâncă. La fel acela care prin studiu introduce în mintea sa
Cuvântul lui Dumnezeu, şi îşi aduce viaţa la conformarea cu el prin puterea lui Dumnezeu, e schimbat
dintr-un rebel, care trăieşte continuu în opoziţie cu Dumnezeu şi deci cu propriile sale interese supreme,
într-un copil iubitor şi ascultător al lui Dumnezeu al cărui scop întreg în viaţă e de a reflecta chipul
Creatorului său (vezi DA 660). Această experienţă preţioasă a fost făcută cu putinţă pentru om numai prin
frângerea trupului lui Isus.
Se frânge. [„E frânt”, KJV]. Dovezile textuale favorizează (cf. p. 10) omiterea acestui verb.
Spre pomenirea Mea. [„În amintirea Mea”, KJV]. Expresia aceasta arată că Hristos urma să fie absent
când ucenicii Săi urmau să ia Cina în viitor. Pentru a imprima în sufletul oamenilor natura îngrozitoare a
neascultării, Dumnezeu ceruse de la evrei sacrificii de animale. Dar sacrificiile acestea nu puteau prin ele
însele să schimbe caracterul păcătosului care aducea sacrificiul; ele nu puteau decât să îndrepte privirea la
Răscumpărătorul care urma să vină, care în propriul Său trup, urma să aducă marele sacrificiu prin care
omul putea să fie împăcat cu Dumnezeu. Sfânta Cină, care a urmat după amintirea pascală a eliberării din
Egipt, a fost dată, nu ca un sacrificiu, ci ca să amintească viu credinciosului de tot ce s-a săvârşit pentru el
prin singurul şi marele sacrificiu adus de Fiul lui Dumnezeu pentru întreaga familie omenească (vezi Evr
9:25-28; 10:3, 12, 14).
Sacrificiul lui Hristos a fost desăvârşit; de aceea a putut fi adus numai o singură dată. Dar pentru a-l
face de folos pentru toţi cei care ar căuta iertare de păcat prin El, Isus a devenit marele preot al omului în cer
după înălţarea Sa, ca să prezinte acolo meritele sacrificiului propriului Său trup frânt în favoarea păcătoşilor
care se pocăiesc „până va veni El” (1Cor 11:26; Evr 4:14–16; 7:24, 25; 8:1, 6; 9:11, 12, 14, 24). În timp ce
Mântuitorul slujeşte în favoarea noastră în cer, înfăţişând înaintea Tatălui meritele sacrificiului Său, El
invită pe ai Săi de pe pământ să ţină rânduiala care păstrează înaintea ochilor lor taina ispăşirii.
1 Corinteni 11:25
25. Tot astfel. [„În acelaşi fel”, KJV]. Adică, cu aceeaşi solemnitate şi în acelaşi scop, şi pentru a
învăţa acelaşi mare adevăr. Cuvintele acestea arată de asemenea că Domnul a mulţumit înainte de a invita pe
ucenicii Săi să bea vinul (vezi Mat 26:27; Mar 14:23; Luc 22:17).
După cină. [„După ce a cinat”, KJV]. Nu e cu putinţă de a determina la care punct din ritualul Paştelui
a fost introdusă noua rânduire (vezi Ioan 13:2). Ea trebuia să fie o rânduială cu totul nouă, nu o continuare a

praznicului pascal, a cărei însemnătate a dispărut când Hristos a murit.
Acest pahar. Printr-o figură de vorbire, paharul care cuprindea vinul stă în locul conţinutului lui.
Paharul conţinea vinul de Paşte „neatins de fermentaţie” (vezi Mat 26:27).
Legământul. [„Testamentul”, KJV]. Gr. diatheke, „un legământ”, „o înţelegere”, „un aranjament”.
Aici diatheke se referă la înţelegerea pe care a făcut-o Dumnezeu cu omul, prin care, datorită împăcării
efectuate prin mijlocirea morţii ispăşitoare a lui Hristos, Dumnezeu urma să dea viaţă veşnică tuturor
acelora care cred în Hristos (vezi Ioan 3:16, 36; 5:24; 1Ioan 5:12). Că acest aranjament pentru mântuirea
omului era în vigoare înainte ca Isus să vină pe pământ, e cât se poate de evident, deoarece Abraam, între
alţii, a fost mântuit prin credinţa în Răscumpărătorul făgăduit (Rom 4:3, 16–22; Evr 11:39, 40). Cum putea
deci acesta să fie numit un legământ „nou”? Nu era nou din punct de vedere al timpului, ci din punct de
vedere al timpului ratificării lui prin sângele lui Hristos. În ce priveşte legătura dintre legământul vechi şi cel
nou, vezi Eze 16:60.
În sângele Meu. Se obişnuia în vremurile VT să se ratifice, sau să se sigileze, învoielile făcute între
două părţi prin junghierea unui animal. În unele cazuri animalul era tăiat în bucăţi şi părţile contractante
treceau printre părţile animalului despicat, semnificând prin aceasta legământul lor de credincioşie faţă de
termenii legământului (Gen 15:9–18; Ier 34:18, 19). Vechiul legământ dintre Dumnezeu şi Israel a fost
confirmat prin sânge de animale (Exo 24:3-8). Noul legământ dintre Dumnezeu şi om, întemeiat cu totul pe
făgăduinţele lui Dumnezeu, a fost ratificat prin sângele lui Isus (vezi Evr 10:12, 14, 16, 20; PP 371).
Spre pomenirea Mea. E lucru de cea mai mare însemnătate ca realitatea Golgotei, cu toate implicaţiile
ei, să nu lipsească niciodată din gândirea tuturor acelora care preţuiesc viaţa veşnică. Studiul ştiinţei
mântuirii va ocupa atenţia celor răscumpăraţi în decursul veşniciei. Adevăraţii creştini vor dori să dea multă
atenţie acestei teme în timp ce aşteaptă pe Domnul lor să vină (vezi Ed. 126; DA 659).
Ori de câte ori. Timpul şi frecvenţa ţinerii Paştelui fuseseră prescrise precis de Dumnezeu (Exo
12:1-20), dar nu aşa este şi cu Sfânta Cină. Frecvenţa celebrării ei e lăsată la alegerea credincioşilor. E lucru
natural a gândi că aceia care iubesc pe Domnul şi sunt conştienţi de marea lor nevoie de El, vor fi voioşi să
participe adesea la sfânta slujbă a împărtăşaniei.
1 Corinteni 11:26
26. De câte ori. Vezi v. 25.
Vestiţi. [„Arătaţi”, KJV]. Gr. kaggello, „a proclama”, „a declara”. Luând parte la rânduiala Sfintei
Cine, creştinii proclamă înaintea lumii credinţa lor în lucrarea de ispăşire a lui Hristos şi în a doua Lui
venire. Cuvintele lui Hristos „când îl voi bea cu voi nou în împărăţia Tatălui Meu” (Mat 26:29), încurajează
pe urmaşii Săi să privească înainte prin încercări şi greutăţi la ziua glorioasă când El va reveni să ia pe
poporul Său din lumea aceasta de păcat în sălaşul veşnicei fericiri şi păci (vezi DA 659). Enunţarea aceasta
cu privire la arătarea sau proclamare morţii Domnului, sugerează că rânduiala nu trebuia să fie observată în
secret. Ţinerea ei publică adesea face o profundă impresie asupra acelora care mărturisesc.
Ar trebui să fie evident din versetul acesta că toţi credincioşii trebuie să mănânce pâinea şi să bea
vinul la serviciul împărtăşirii. Nici unul din elemente nu este consumat numai de cel care oficiază. Mâncând
şi bând pâinea şi vinul, credincioşii declară credinţa lor în împăcarea deplină efectuată de trupul frânt şi
sângele vărsat ale lui Hristos, şi în revenirea Lui în lumea aceasta pentru a lua la Sine pe ai Săi (Ioan
14:1-3). Rânduiala urmează să fie ţinută cât va dura timpul, de către toţi cei care sunt credincioşi. Nevoia
pentru ţinerea ei va înceta când toţi credincioşii vor vedea pe Isus faţă în faţă. Atunci nu va mai fi nevoie de
nimic care să aducă aminte de El, deoarece toţi Îl vor vedea aşa cum este (1Ioan 3:2; Apoc 22:4). După cum
sacrificiile oferite la tabernacol pe vremea lui Moise şi mai târziu la templul din Ierusalim arătau spre
moartea lui Isus în tot decursul secolelor până când Hristos a venit pentru întâia dată, tot aşa celebrarea
Sfintei Cine declară că El a plătit preţul vinei pentru păcatele omenirii, şi va continua să o declare „până va
veni El” a doua oară.
1 Corinteni 11:27
27. De aceea. Adică, având în vedere ceea ce s-a spus cu privire la scopul Sfintei Cine.

Sau. [„Şi”, KJV]. Mai degrabă „sau”.
În chip nevrednic. Adică fără de cuvenitul respect datorat Domnului, ale cărui suferinţă şi sacrificiu
sunt comemorate. Nevrednicia se poate spune că ar consista fie dintr-o purtare necuviincioasă (vezi v. 21),
fie din lipsa de credinţă vitală, activă în sacrificiul ispăşitor al lui Hristos.
Vinovat. Cel care nu ajunge să aprecieze datoria incalculabilă pe care o are faţă de Mântuitorul, şi
care tratează cu indiferenţă rânduiala pusă pentru a păstra proaspătă în mintea credincioşilor moartea lui
Hristos, e vinovat de lipsă de respect faţă de El. O astfel de atitudine e înrudită cu aceea a celor care au
osândit şi au crucificat pe Domnul. Cel care dă pe faţă o astfel de atitudine la Sfânta Cină ar putea fi
considerat ca lepădând pe Domnul şi de aceea participând la vinovăţia celor care L-au dat la moarte.
1 Corinteni 11:28
28. Să se cerceteze. Înainte de a lua parte la Sfânta Cină credinciosul ar trebui să-şi revizuiască cu
rugăciune şi cu grijă viaţa sa de creştin, şi să se asigure că e pregătit să primească binecuvântările pe care le
asigură participarea la această rânduială pentru toţi cei care sunt în bună relaţie cu Dumnezeu. Pe bună
dreptate s-ar putea întreba dacă zi după zi are o experienţă de moarte faţă de păcat şi naştere din nou faţă de
Domnul, dacă câştigă în lupta contra păcatelor care-l asaltează şi dacă atitudinea lui faţă de alţi oameni e
bună. Cuvinte, gânduri şi fapte ar trebui să fie cercetate, ca şi deprinderile de devoţiune personală;
într-adevăr, tot ce are o influenţă asupra progresului spre atingerea unui caracter care reflectă chipul lui Isus
(vezi 2Cor 13:5; Gal 6:4). În timp ce cercetarea de sine şi îndepărtarea a tot ceea ce e contrariu gândului lui
Dumnezeu este o lucrare în care creştinul trebuie să se angajeze în fiecare zi (vezi Luc 9:23; 1Cor 15:31; 7T
252), Sfânta cină reprezintă o ocazie specială pentru declaraţia publică de noi hotărâri. În ce priveşte
funcţiunea rânduielii spălării picioarelor, de a ajuta pe credincios să ajungă experienţa necesară de pregătire,
vezi Ioan 13:4-17.
Aşa. După ce a făcut o îngrijită cercetare a vieţii sale în legătură cu Domnul, credinciosul să se
apropie de masa Domnului cu voioasă recunoştinţă pentru tot ceea ce Mântuitorul crucificat însemnează
pentru el.
1 Corinteni 11:29
29. [„Cu nevrednicie”, KJV]. Dovezi textuale importante pot fi citate (cf. p. 10) pentru omiterea
acestor cuvinte. Dacă sunt omise, sensul pasajului este: „Întrucât cel care mănâncă şi bea fără să
deosebească trupul”.
Osânda. Gr. krima, „judecata”, nu necesar pedeapsa viitoare şi finală a celor nelegiuiţi. Prin
participarea cu nevrednicie la Sfânta Cină omul este expus la neplăcerea lui Dumnezeu şi la pedeapsă, ca de
pildă cea menţionată în v. 30, 32.
Deosebeşte. Gr. diakrino, „a deosebi”, „a discrimina”. Aici înţelesul poate fi că cei din Corint nu
făceau deosebire între o masă obişnuită şi simbolurile consacrate ale rânduielii, că ei nu făceau nici o
deosebire între hrana obişnuită şi ceea ce era pus deoparte pentru a le reaminti despre moartea ispăşitoare a
lui Hristos. E o mare deosebire între lucrurile amintitoare de evenimente obişnuite din istorie şi amintirea
lucrării prin care s-a făcut cu putinţă readucerea păcătosului în favoarea divină. Credincioşii n-ar trebui să
trateze orânduiala ca o simplă ceremonie comemorativă a unei întâmplări din istorie. Ea e aşa ceva, şi încă şi
mai mult; ea e un reamintitor a ceea ce păcatul a costat pe Dumnezeu şi a ceea ce omul datorează
Mântuitorului. Ea e şi un mijloc de a păstra proaspătă în mintea credinciosului a datoriei credinciosului de a
da mărturie publică despre credinţa sa în moartea ispăşitoare a Fiului lui Dumnezeu (vezi DA 656).
1 Corinteni 11:30
30. Neputincioşi şi bolnavi. Comentatorii în general cred că adjectivele acestea descriu boala şi
suferinţa fizică. S-ar putea ca necumpătarea şi îmbuibarea care însoţeau mesele de dragoste ce precedau
sfânta împărtăşanie să fi fost factori contribuitori la starea de boală de care se vorbeşte aici. Păcatul e
neascultare, şi produce suferinţă şi moarte.
Dorm. Gr. koimaomai, un cuvânt folosit adesea în Scripturi pentru a însemna moartea (Ioan 11:11, 12;

Fapte 7:60; 1Cor 7:39; 15:51; 1Tes 4:13–15). Beţia şi îmbuibarea aduc plata lor, care e boala şi moartea.
Necumpătarea păgânească dată pe faţă de credincioşii corinteni la petrecerile lor de dragoste se poate să fi
fost de aşa natură încât să merite această avertizare, dar este aplicabilă la toate cazurile de exces. Aceasta, nu
este însă singura aplicaţie a afirmaţiei. Ea nu poate fi separată de chestiunea ţinerii nepăsătoare a Sfintei
Cine însăşi. Cel care, printr-o purtare nepăsătoare la împărtăşanie, arată o lipsă de respect faţă de suferinţele
lui Hristos, pierde binecuvântările pe care Dumnezeu doreşte ca el să le aibă. El e înclinat de a fi nepăsător
şi cu privire la alte porunci ale lui Dumnezeu, şi în felul acesta îşi atrage boală, suferinţă şi chiar moarte.
1 Corinteni 11:31
31. Judeca. Gr. diakrino „a discerne”, „a discrimina”. Diakrino e tradus „deosebeşte” în v. 29.
Cuvântul înseamnă judecare de sine, diagnostic al propriei sale stări morale în lumina normei lui Dumnezeu.
Dacă credincioşii ar cerceta strict propria lor atitudine şi purtare şi ar lua parte la sfântul serviciu cu
respectul cuvenit, n-ar ajunge sub condamnarea lui Dumnezeu.
Judecaţi. Adică, de Dumnezeu. O cuvenită cercetare de sine ar scăpa pe credincioşi de judecata
divină. Experienţa credincioşilor corinteni e relatată pentru învăţătura noastră. Dacă creştinii şi-ar reaminti
de această experienţă a bisericii primare din Corint, şi ar fi atenţi la cercetarea gândurilor, sentimentelor şi
motivelor lor, ar câştiga mai multă binecuvântare din participarea la sfânta împărtăşanie, şi ar evita de a
merita neplăcerea lui Dumnezeu.
1 Corinteni 11:32
32. Judecaţi. Suferinţele pe care Domnul le-a îngăduit să vină asupra corintenilor din cauza
nepăsătoarei lor ţineri a sfântului serviciu al împărtăşaniei erau un mijloc milostiv de a trata greşelile lor.
Disciplinarea era intenţionată de a-i salva de continuarea într-o astfel de abatere. E mai bine ca noi să fim
„pedepsiţi de Domnul” în viaţa aceasta, şi să fim conduşi la schimbarea felului nostru de viaţă de la ceea ce
nu este în acord cu voia Lui la ceea ce El aprobă, decât de a continua în păcat şi a fi pierduţi pentru veşnicie
(vezi 1Cor 5:5; 1Tim 1:20). Suferinţa are ca rezultat înnobilarea şi curăţirea vieţii credinciosului adevărat
(vezi Evr 12:5-11).
Osândiţi odată cu lumea. Aceasta se referă la judecata finală condamnatorie, de la care nu e comutare.
„Lumea” cuprinde pe toţi cei care refuză de a se pocăi de păcatele lor, de a se smeri pe sine înaintea lui
Dumnezeu, şi de a accepta pe Isus ca Mântuitor. Aceştia sunt socotiţi vrednici de moarte veşnică (vezi Psa
34:16; Eze 18:24; Mal 4:1, 2; 2Tes 1:8, 9).
1 Corinteni 11:33
33. Aşteptaţi-vă. Două opinii sunt curente cu privire la acest verset, ambele părând să fie
corespunzătoare. Unii comentatori gândesc că se referă la comportamentul cuviincios la mesele de dragoste
care precedau Cina Domnului (vezi p. 45) în biserica din Corint. Alţii gândesc că se referă strict la sfânta
slujbă a împărtăşaniei însăşi. În fiecare caz avertismentul este contra dezordinii şi egoismului care fuseseră
practicate. Unii fuseseră beţi, unii neglijaseră pe săraci. Toate acestea erau contrarii spiritului lui Hristos
(vezi v. 21, 22). Dumnezeu cere ordine şi un spirit ceresc în tot ce aparţine de cultul Lui (vezi cap. 14:33,
40). La serviciul cel mai solemn al bisericii, Sfânta Cină, nu trebuie să fie nici o urmă de mândrie, egoism,
îmbuibare, sau necumpătare; gândul trebuie să fie fixat la Hristos şi la sacrificiul Său, şi nu trebuie să fie
îngăduit nici un loc gândurilor sau faptelor sugerate de inima firească.
1 Corinteni 11:34
34. Foame. Aceasta se referă la dorinţa obişnuită fizică după hrană, nu la dorinţa spirituală după
pâinea vieţii. Cina Domnului nu e intenţionată să fie un timp când oamenii pot satisface foamea lor naturală.
Ea e intenţionată să fie un amintitor al celui mai mare şi celui mai solemn eveniment şi nu un praznic. Dacă
toţi credincioşii ar urma cu grijă instrucţiunile cu privire la ţinerea Cinei Domnului care sunt date în acest
capitol, ea ar fi un serviciu plin de mângâiere şi de bucurie înălţătoare şi sfinte (vezi DA 660, 661).
Celelalte. [„Restul”, KJV]. Pe cât se pare, mai erau şi alte probleme asupra cărora fuseseră puse
întrebări de credincioşii din Corint, întrebări pe care Pavel considera că le putea trata mai bine când venea
el. Această afirmare arată că el plănuia să viziteze din nou Corintul, lucru pe care l-a făcut, dar nu înainte de
a scrie o nouă epistolă (vezi p. 102-104, 822).

Capitolul acesta subliniază nevoia de exercitare a unei mari griji în tot ceea ce e legat de cultul divin.
Închinătorii ar trebui să se apropie de El cu motive şi conştiinţe curate, şi cu mintea aţintită la glorificarea
Lui şi primirea binecuvântării pe care El aşteaptă să o reverse (vezi Psa 24:3–5; 29:2; 95:2, 3, 6; 100:4; Ioan
4:23, 24).
COMENTARIILE ELLEN G. WHITE
1 PP 719
3 DA 414
7 Ed 20
23–26DA 652; EW 101, 217
24 Ev 273
26 DA 149, 659
27–29DA 656
31 DA 314
1 Corinteni 12:1
1. În ce priveşte. Capitolul acesta marchează începutul unui nou subiect, care continuă până în
capitolul 14. Subiectul e „Darurile Spirituale”, cu privire la care era fără îndoială destulă neînţelegere. E de
asemenea clar că era oarecare abuz de daruri, ca şi o nefericită rivalitate între posesorii de diferite daruri.
Darurile duhovniceşti. Cuvântul „daruri” e adăugat corect, aşa după cum contextul pare să arate clar.
Darurile acestea au fost procurate pentru biserică pe o cale specială când Isus S-a înălţat la cer (Efes 4:8-11).
Ele erau intenţionate să funcţioneze pentru scopul de a aduce biserica la unire şi la o stare corespunzătoare
pentru a întâmpina pe Domnul (vezi Efes 4:12-15). Ar reieşi că credincioşii corinteni puseseră o întrebare cu
privire la mărimea relativă a acestor daruri ale Duhului şi că unii dintre ei se făleau că darurile pe care ei le
aveau erau mai mari şi mai importante decât cele acordate altor membri (vezi 1Cor 12:18-23). Pavel a
folosit prilejul prezentat lui în felul acesta, pentru a le da instrucţiune asupra subiectului lucrării Duhului în
corpul lui Hristos, biserica Lui. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu fusese în biserică de la început (vezi AA 37,
53; PP 593, 594; COL 218). De unde darurile Duhului nu erau mărginite la vremurile NT. Lucrul acesta este
evident din faptul că mulţi profeţi au existat în vremurile vechi. E voia şi planul lui Dumnezeu ca biserica
Lui să fie împuternicită prin daruri până la sfârşitul timpului (Efes 4:8, 11–13; AA 54, 55). Darurile sunt
toate de la Dumnezeu; de aceea nu poate fi temei pentru agentul omenesc să se fălească faţă de semenii săi
pentru faptul că a fost favorizat de cer ca un instrument pentru manifestarea puterii lui Dumnezeu într-un
chip deosebit pentru folosul bisericii ca un tot (vezi 1Cor 12:11).
Ar trebui să fie notat că darurile Duhului nu sunt una şi aceeaşi cu „roada” Duhului (Gal 5:22, 23).
Cele dintâi cuprind înzestrări de putere divină pentru realizarea scopului lui Dumnezeu de a desăvârşi
biserica Sa. Roadele Duhului sunt calităţi ale caracterului care apar în membrii bisericii care se predau cu
totul călăuzirii Duhului Sfânt şi care sunt stimulaţi de atributul suprem al Duhului care este iubirea (vezi
1Cor 13:13; Gal 5:22, 23; AA 388; COL 68, 69; 5T 169; 4T 355).
În necunoştinţă. [„Necunoscători”, KJV]. Pavel era doritor ca fraţii corinteni să nu fie sub nici o
amăgire cu privire la adevărata natură a darurilor spirituale, şi buna folosire a acestor daruri în biserică.
Nevoia de o clarificare a acestui subiect a apărut fără îndoială din faptul că ei numai de curând se
despărţiseră de păgânism (vezi v. 2). În starea aceea fuseseră fără cunoaştere de descoperirea adevăratului
Dumnezeu, şi a influenţei Duhului Sfânt. În felul acesta erau necalificaţi să-şi formeze opinii corecte cu
privire la aceste noi experienţe, afară de cazul că fuseseră instruiţi cu grijă şi acceptaseră instrucţiunea fără
rezervă. Puterea care cândva îi influenţase fusese frântă atunci când primiseră pe Mântuitorul, şi puterea lui
Dumnezeu fusese în mod special întărită în ei prin darurile Duhului.

1 Corinteni 12:2
2. Când. [„Că”, KJV]. Sensul acestui verset pare să fie mai clar în RV, care zice: „că atunci când eraţi
păgâni, eraţi mânaţi la acei idoli muţi, oricum aţi fi putut fi duşi”.
Păgâni. [„Neamuri”, KJV]. Gr. ethne. Termenul era folosit spre a desemna pe toţi aceia care nu erau
iudei, dar lua şi înţelesul de „păgâni”, în gândirea creştină. Aceasta pare să fie semnificaţia pe care o are
aici. Corintenii fuseseră păgâni, închinători la idoli, fără de nici o cunoştinţă de adevăratul Dumnezeu, şi
dedaţi la superstiţii idolatre. Puterile care îi duceau în rătăcire erau puterile întunericului, acele duhuri rele
care erau reprezentate de dumnezei mincinoşi cărora ei li se închinaseră (vezi cap. 10:20). Dacă şi-ar fi dat
seama de avantajele care le reveniseră de când acceptaseră creştinismul, ar fi apreciat starea lor prezentă ca
ucenici ai lui Hristos. Această referire la starea lor păgână anterioară e folosită de Pavel în alte locuri pentru
a stimula pe creştini la recunoştinţă pentru îndurările arătate lor de Dumnezeu prin Evanghelie (vezi Rom
6:17; Efes 2:11, 12; Titus 3:3).
Vă duceaţi. [„Duşi”, KJV]. Expresia aceasta [„duşi”] arată că ei nu erau în stare să se conducă singuri,
erau târâţi fără a se putea împotrivi la închinarea la idoli de o putere din afară de ei – o putere care fără
îndoială lucra asupra patimilor şi poftelor lor cu credinţa că trăgeau foloase din ceremoniile lor idolatre,
când în realitate ei erau ruinaţi prin ele.
Muţi. Idolii la ale căror altare şi temple ei erau mânaţi, fie pentru ca să se închine, ca să jertfească, sau
să ceară îndrumare, sunt numiţi fără glas, sau „muţi”, în contrast cu viul Dumnezeu, care S-a descoperit în
cuvântul Său, şi care împarte urmaşilor Săi daruri spirituale care îi fac în stare să vorbească în numele Lui.
Domnul adesea atrage atenţia la această muţenie a dumnezeilor mincinoşi ai păgânilor ca un argument
contra nebuniei închinării la ei (Psa 115:4, 5; 135:15–17; Hab 2:18, 19). Orice manifestări sau rostiri
supranaturale veneau deci, de la puteri demonice şi nu de la idolii sau dumnezeii reprezentaţi prin ei.
1 Corinteni 12:3
3. De aceea. Pentru ca să-şi poată forma o părere corectă cu privire la lucrarea Duhului Sfânt asupra
inimii oamenilor şi îndeosebi în legătură cu exprimările presupuse că vin de la sursa aceea, Pavel le dădea o
regulă după care se putea distinge ce era fals de ce era adevărat.
Anatema. [„Blestemat”, KJV]. Gr. anathema, „dat nimicirii” (see on Rom. 9:3). Aici se dă o regulă
simplă după care se poate cunoaşte dacă cineva care pretinde că e sub influenţa Duhului Sfânt e cu adevărat
condus de Dumnezeu. Cineva care e mânat de Duhul Sfânt nu va zice despre Hristos că e anatema, sau că
merită nimicirea. E de neconceput ca cineva inspirat de Duhul Sfânt să vorbească într-un chip depreciativ
despre Isus, cu atât mai puţin să-L numească om blestemat şi pus la o parte pentru nimicire. Orice exprimare
de felul acesta e dovadă îndestulătoare că cel care îi dă glas, oricare i-ar fi pretenţiile, precis nu e sub
influenţa Duhului Sfânt. Duhul lui Dumnezeu, totdeauna şi în orice împrejurare, va da onoare lui Hristos şi
va îndemna pe oricine e sub influenţa lui să iubească şi să respecte numele lui Hristos (vezi 1Ioan 4:1-3).
Isus este Domnul. Oricine nu e influenţat de Duhul lui Dumnezeu nu va recunoaşte că Isus este Fiul
divin al lui Dumnezeu . Aceasta nu tăgăduieşte posibilitatea ca să fie rostite cuvinte care ar părea să
recunoască pe Hristos ca Domn sau Mântuitor, nu sub influenţa Duhului Sfânt, deoarece lucrul acesta s-a
făcut în batjocură de oameni răi. Dar adevărata mărturisire din inimă a lui Isus ca Domn vine de pe buzele
celui care e condus de Duhul (cf. Mat. 16:16, 17). Aceia care cu adevărat onorează numele şi lucrarea lui
Isus, dovedesc că sunt influenţaţi de Duhul Sfânt. Nimeni nu va cultiva adevărat respect pentru Hristos şi nu
va iubi numele şi lucrarea Lui, decât dacă e mânat de Duhul să înţeleagă natura divină a Mântuitorului.
Nimeni nu poate să arate iubirea sa pentru numele şi lucrarea lui Isus urmând înclinaţiile şi îndemnurile
propriei sale inimi nerenăscute. În orice caz, când o persoană este adusă să accepte pe Hristos, aceasta se
face prin Duhul lui Dumnezeu. Invers, când cineva este înclinat să vorbească uşuratic de Isus, sau să
defaime lucrarea Lui în vreun fel oarecare, sau să înveţe doctrine contrarii Cuvântului Său, dovedeşte,
făcând aşa, că nu e condus de Duhul (vezi DA 412). Pentru prezenţa Duhului Sfânt ar trebui să se facă
rugăciuni şi această prezenţă să fie cultivată. Întristarea şi alungarea Duhului Sfânt prin refuzarea de a urma
călăuzirea Lui înseamnă a izgoni din inimă orice cunoştinţă adevărată despre Mântuitorul. Aceasta are ca
rezultat răceală, întuneric şi în cele din urmă moarte spirituală (vezi Efes 4:30; DA 587, 588).

1 Corinteni 12:4
4. Daruri. Gr. charismata, literal, „daruri ale harului”. Aici cuvântul se referă la darurile extraordinare
ale Duhului Sfânt sălăşluind şi lucrând într-un chip special în persoane individuale. Diversităţile darurilor
sunt enumerate în v. 8-11.
Acelaşi Duh. Felurile diferite de a lucra ale darurilor sunt toate produse şi cârmuite de Duhul Sfânt.
Aceste diferite metode de a lucra ale darurilor sunt menţionate în v. 8-11. Punctul de accent al lui Pavel când
se referă la aceste diferite înzestrări, e de a arăta corintenilor că întrucât toate sunt produse de Duhul, şi toate
au aceeaşi origine şi acelaşi scop, nici una nu trebuie să fie dispreţuită sau depreciată. Nimeni, datorită
primirii unui anumit dar al Duhului, nu trebuie să privească dispreţuitor asupra oricărui alt credincios pentru
că nu e favorizat. Acordarea darurilor lui Dumnezeu trebuie să fie acceptată cu recunoştinţă, şi să se dea
cuvenita stimă Celui care acordă aceste puteri, şi nu primitorului ca fiind în vreun fel oarecare superior
semenilor săi.
1 Corinteni 12:5
5. Slujbe. [„Administraţii”, KJV]. Gr. diakoniai, „ministraţii”, „servicii” (vezi Rom 15:31). Cuvântul
este adesea tradus „slujba” (vezi Fapte 1:17, 25; 6:4; 20:24; Rom 12:7; 1:12). Sunt diferite feluri de slujbe în
biserică, dar toate sunt cârmuite de un singur Domn.
Domn. În NT termenul acesta stând singur, în general se referă la Hristos. Este unul din numele sub
care era cunoscut între ucenici (Ioan 20:25). Scopul acestui verset pare să fie de a stabili faptul că toate
formele diferite ale slujirii în biserică şi-au avut obârşia în Hristos. Din cauza aceasta şi din cauză că sunt
necesare tot felul de slujiri, nici o persoană nu ar trebui să fie necuvenit mândră de numirea lui aparte într-un
post de răspundere în biserică; şi nici nu ar trebuie ca cineva să fie dezamăgit din cauză că i s-a încredinţat
un post smerit al datoriei (cf. Mat 23:8; 1Pet 5:2, 3).
1 Corinteni 12:6
6. Lucrări. Gr. energemata „lucrări” de la energeo „a fi la lucru”, „a fi în acţiune”, „a opera”.
Cuvântul nostru „energie” vine de la această rădăcină. În NT energemata apare numai aici şi în v. 10.
Cuvântul probabil se referă la lucrarea divină dătătoare de energie în biserică şi probabil în natură.
Acelaşi Dumnezeu. După ce a făcut cunoscut pe Duhul Sfânt şi pe Fiul în v. 4 şi 5, Pavel aici
completează menţionarea sa a celor trei persoane ale Dumnezeirii referindu-se la Tatăl ca Cel care este
originea şi susţinătorul tuturor feluritelor înzestrări şi lucrări ale puterilor spirituale pe care El le-a pus la
îndemână pentru săvârşirea cu efect a lucrării bisericii Sale. Sunt diferite „daruri”, „slujbe” şi „lucrări”, dar
toate purced de la un singur Dumnezeu, un singur Domn şi un singur Duh, adică de la Tatăl, Fiul şi Duhul
Sfânt.
1 Corinteni 12:7
7. Arătarea Duhului. Aceasta poate fi înţeleasă fie ca o manifestare pe care Duhul o dă, sau ca o
manifestare care descoperă Duhul Sfânt în adevărata Sa natură şi adevăratele Sale lucrări. Înţelesul nu e prea
diferit. Referirea este la daruri spirituale, care erau manifestări produse de Duhul, şi în acelaşi timp
manifestări care dau pe faţă caracterul şi lucrarea Duhului.
Fiecăruia. Adică, fiecărui creştin. Reiese că darurile în biserica primară erau larg răspândite dacă nu
universal conferite la diferiţi membri. Totuşi expresia „fiecăruia” ar putea să însemne simplu, la fiecare om
căruia îi este dat un dar special.
Spre folosul. Adică, pentru binele sau folosul comun al bisericii ca un tot (vezi cap. 14:4, 12).
Darurile sunt împărţite după nevoile bisericii în situaţii speciale. În înţelepciunea lui Dumnezeu, biserica din
Corint primise o înzestrare îmbelşugată cu daruri (cap 1:7). Manifestările supranaturale au întărit credinţa
credincioşilor primari, care nu aveau dovada istorică a puterii creştinismului pe care oamenii o posedă
astăzi. La fel nu aveau conducere instruită şi experimentată sau bărbaţi calificaţi în Cuvântul lui Dumnezeu.
Bibliile, constând numai din VT, erau rare. Pentru a umple golul şi pentru a face faţă nevoii, daruri
supranaturale au fost revărsate din abundenţă.
1 Corinteni 12:8

8. Să vorbească despre înţelepciune. [„Cuvânt de înţelepciune”, KJV]. Adică, exprimarea
înţelepciunii. Un om care poseda acest dar era nu numai înţelept, dar şi în stare să explice înţelepciunea sa
altora. În ce priveşte o definiţie a înţelepciunii şi în ce priveşte contrastul între înţelepciune şi cunoştinţă,
vezi Prov 1:2.
Să vorbească despre cunoştinţă. [„Cuvânt de cunoştinţă”, KJV]. Adică, exprimarea cunoştinţei.
Cunoştinţa, în general vorbind, e capacitatea omului de a înţelege faptele. În legătură cu Evanghelia, ea ar fi
capacitatea lui de a înţelege adevărul spiritual şi a-l aranja în chip ordonat pentru prezentare altora. Această
pricepere a adevărului vine din studiul Scripturilor, sau direct de la Dumnezeu prin inspiraţie. „Cuvântul
cunoştinţei”, este deci puterea de a cuvânta despre acele adevăruri, prezentându-le într-o ordine bună minţii
ascultătorilor, aşa încât ei să fie convinşi de ceea ce aud.
1 Corinteni 12:9
9. Credinţa. Credinţa despre care se vorbeşte aici nu este aceea pe care o posedă toţi creştinii. Ea este
un fel special de credinţă care face în stare pe posesorul ei să facă lucrări excepţionale pentru Dumnezeu
(vezi Mat 17:20; 21:21; 1Cor 13:2).
Darul tămăduirilor. Aici sunt indicate puteri speciale ca acelea exercitate de apostoli (Mar 16:18;
Fapte 3:2–8; 14:8–10; etc.). E, natural, privilegiul tuturor de a cere vindecare pentru bolnavi şi de a primi
răspunsuri la rugăciune. Dar aceasta trebuie să fie altceva decât „darul tămăduirilor” despre care se vorbeşte
aici. Pare că cei cu acest dar posedau cunoştinţă şi îndrumare divină în lucrarea lor, şi vindecau numai pe
aceia cu privire la care Dumnezeu îi îndruma să-i vindece. Ei posedau în felul acesta oarecare cunoştinţă cu
privire la consecinţe.
1 Corinteni 12:10
10. Puterea să facă minuni. [„Săvârşirea de minuni”, KJV]. Ca în cazul „darului tămăduirilor” (vezi
v. 9), acesta era un dar special săvârşit sub îndrumare divină. Totuşi, este privilegiul celor care nu posedă
darul să se roage pentru intervenţie miraculoasă şi să li se răspundă la rugăciunile lor dacă aşa alege
Dumnezeu.
Proorocia. Aceasta e puterea de a vorbi cu autoritate din partea lui Dumnezeu, sau în favoarea lui
Dumnezeu, fie prin prezicerea de evenimente viitoare, fie declarând voia lui Dumnezeu pentru prezent (vezi
Exo 3:10, 14, 15; Deu 18:15, 18; 2Sa 23:2; Mat 11:9, 10; 2Pet 1:21). Profeţia este mijlocul ales de
Dumnezeu pentru a stabili legătura dintre Sine şi om (vezi Num 12:6; Amo 3:7). Întreaga Biblie a ajuns la
oameni prin mijlocirea acestui dar (vezi 2Tim 3:16; 2Pet 1:20, 21). Scripturile mărturisesc despre Isus, şi
darul profeţiei numit în mod corespunzător „mărturia lui Isus” (Apoc 19:10; vezi Ioan 5:39; Apoc 12:17).
Viziuni, visuri, iluminare specială a minţii, sunt căi pe care lucrează acest dar al profeţiei (vezi Num 12:6;
Apoc 1:1–3). În felul acesta agentul omenesc devine purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu (vezi 2Sa 23:2;
Mat 3:3; 2Pet 1:21). Dumnezeu intenţiona ca aest dar important al Duhului să fie cu biserica Sa până la
sfârşitul timpului (vezi Ioel 2:28, 29; Apoc 12:17; 19:10). De fapt, el trebuie să fie un semn de identificare al
adevăratei biserici în zilele sfârşitului (Apoc 12:17; 19:10). Lucrul acesta e numai logic, deoarece
Dumnezeu a folosit canalul acesta prin care să Se descopere pe Sine şi să dea soliile Sale lumii tot timpul de
la căderea lui Adam în păcat.
Deosebirea duhurilor. Aceasta este capacitatea de a face deosebire între inspiraţia divină şi cea falsă
(vezi 1Ioan 4:1–3; TM 228, 229). Hristos a avertizat biserica Sa că se vor ridica profeţi mincinoşi, mai ales
în zilele sfârşitului, şi toţi trebuie să fie atenţi pentru a recunoaşte şi a respinge astfel de învăţători mincinoşi
(vezi Mat 24:4, 5, 11, 23–25). Apostolii din biserica primară aveau capacitatea de a face deosebire între
adevăraţii şi falşii propovăduitori şi mărturisitori ai creştinismului (vezi Fapte 5:1–10; 13:9–11). Era nevoie
de acest dar în primele timpuri ale bisericii, când fără îndoială au fost mulţi care pretindeau că au aceste
daruri. Satana a fost totdeauna gata să contrafacă ceea ce era adevărat, şi adesea să susţină pretenţiile
impostorilor, prin minuni supranaturale (2Tes 2:9; Apoc 13:13, 14).
Felurite limbi. Darul acesta e tratat pe larg în cap. 14, unde e contrastat cu darul profeţiei.
Tălmăcirea limbilor. Era trebuincios un dar special pentru a interpreta soliile date (vezi cap. 14:27, 28;
Nota Adiţională la cap. 14).

1 Corinteni 12:11
11. Unul şi acelaşi Duh. Toate înzestrările felurite puse la îndemâna bisericii sunt date de Duhul
Sfânt, care lucrează în şi prin credincioşi. Întrucât Dumnezeu guvernează acţiunea darurilor Duhului, e lucru
sănătos de a trage concluzia că ele trebuie să fie în perfectă armonie cu planul Lui general pentru încheierea
lucrării Sale pe pământ. Cunoaşterea faptului că toate darurile vin de la Dumnezeu ar trebui să fie
îndestulător pentru a interzice orice manifestare de mândrie pentru posedarea lor.
Fiecăruia. Vezi v. 7. La fel astăzi, toţi cei care se predau lui Hristos şi devin membri ai bisericii Sale
de pe pământ, indiferent de naţionalitatea sau statutul lor social sau economic sau de realizările lor
intelectuale, au asigurarea că Duhul Sfânt îi va echipa cu capacitatea de a-şi îndeplini datoriile lor creştineşti
într-o mare măsură de eficacitate (vezi DA 823).
Cum voieşte. Duhul Sfânt împarte darurile Sale credincioşilor în acord cu cunoştinţa sa despre
capacităţile lor şi cu nevoile existente în experienţa fiecărei persoane. Nu e o împărţire arbitrară, ci una
bazată pe cunoştinţă şi înţelegere supremă. Marele obiectiv de a pregăti biserica să întâlnească pe Dumnezeu
fără pată sau zbârcitură la venirea lui Hristos e factorul cârmuitor la distribuirea darurilor (vezi Efes 4:12,
13; 5:27; Apoc 14:5). Această declaraţie că darurile sunt date fiecăruia aşa cum Duhul Sfânt vede că e cel
mai necesar e o sursă de încurajare pentru credincioşi. Ea îi asigură că ei vor primi exact capacitatea şi tăria
de care au nevoie pentru a trăi o viaţă evlavioasă şi pentru a mărturisi cu putere în orice împrejurări ar fi
puşi.
Personalitatea Duhului Sfânt e descoperită în versetul acesta, deoarece actele de distribuire a darurilor
la oameni aşa cum vede el că e cel mai bine pentru interesele lor personale şi ale bisericii sunt strâns legate
de o persoană. Şi suveranitatea Duhului e dovedită aici, deoarece El împarte darurile în totul cum Îi place.
1 Corinteni 12:12
12. Trupul este unul. Trupul omenesc este un organism, dar e compus din diferite mădulare şi părţi,
fiecare având funcţiunea sa proprie indispensabilă şi toate unindu-se armonios într-un singur tot. Deşi
diferitele părţi ale trupului sunt separate şi distincte în forma, mărimea şi funcţiunile lor, toate sunt esenţiale
şi toate se unesc pentru a alcătui corpul întreg, şi toate sunt sub aceeaşi putere conducătoare, capul.
Hristos. Apostolul prezintă biserica drept corpul lui Hristos, arătând că el este un trup unit, Hristos
fiind capul lui (vezi 1Cor 12:27; Efes 1:22, 23; Cols 1:18–24). Printr-o figură de vorbire, o parte e făcută
aici să reprezinte întregul. Hristos capul bisericii, reprezintă întreaga biserică. Toţi membrii bisericii sunt
persoane separate, având diferite slujbe şi răspunderi în biserică. Pentru însărcinările acestea, ei primesc
daruri de la Dumnezeu corespunzătore cu nevoile lor individuale, dar toţi au să dea socoteală lui Hristos şi
sunt uniţi cu El.
1 Corinteni 12:13
13. Botezaţi...ca să alcătuim un singur trup. [„Botezaţi într-un singur trup”, KJV]. Botezul la care se
face referire aici e fără îndoială acela care însoţeşte botezul cu apă în cazul fiecărui copil cu adevărat nou
născut al lui Dumnezeu (vezi Mat 3:11). Botezul cu apă e fără de valoare dacă cel care se botează nu a fost
născut din nou prin Duhul Sfânt (Ioan 3:5, 6, 8). Prin lucrarea Duhului Sfânt oamenii devin mădulare ale
trupului lui Hristos.
Fie iudei, fie greci. [„Fie iudei, fie neamuri”, KJV]. Oricare ar fi fost condiţia anterioară de viaţă a
omului, sau oricare ar fi fost naţionalitatea lui, supunerea faţă de Hristos şi botezul prin Duhul Său înlătură
toate diferenţele anterioare dintre el şi ceilalţi credincioşi, deoarece toţi sunt pe aceeaşi treaptă înaintea lui
Dumnezeu. Nu naţionalitatea contează, ci umila acceptare a lui Isus ca Mântuitor, şi admiterea voioasă ca El
să conducă totdeauna.
Fie robi, fie slobozi. Sau „sclavi sau eliberaţi”. Compară Gal 3:28; Cols 3:11. Faptul că sunt multe
naţionalităţi şi categorii sociale care alcătuiesc trupul lui Hristos, sporeşte ideea diversităţii. Totuşi în ciuda
diversităţii este unitate.
Dintr-un singur Duh. [„Într-un Duh”, KJV]. Dovezile textuale atestă (cf. p. 20) omiterea prepoziţiei

„într-un”. Fără de ea, expresia zice: „dintr-un Duh”. Referirea este probabil la lucrarea Duhului Sfânt la data
botezului, incluzând revărsarea darurilor. Unii comentatori pun expresia aceasta „toţi am fost adăpaţi” în
legătură cu participarea comună la paharul Cinei Domnului, prin care acţiune credincioşii arătau că toţi
aparţineau aceluiaşi trup, biserica lui Dumnezeu şi erau toţi uniţi în inimă. Totuşi, forma verbului tradus „am
fost adăpaţi” [„am fost făcuţi să bem”] e de aşa fel încât să se refere acţiunea băutului la un anumit timp în
trecut, şi nu la repetata participare la ritualul Sfintei Cine.
1 Corinteni 12:14
14. Trupul. În v. 14-26 Pavel prezintă ideea că unitatea organizaţiei include şi nu exclude, o
pluralitate de mădulare. El ilustrează aceasta prin trupului omenesc, un sistem în care fiecare parte are
lucrarea ei necesară. De nici o parte a trupului nu se poate dispensa în chip satisfăcător dacă trupul urmează
să continue a funcţiona satisfăcător. Diferitele mădulare sunt prezentate ca susţinând o discuţie asupra
problemei acesteia într-un stil foarte dramatic.
Un singur mădular. Trupul e alcătuit din diferite mădulare, care au de îndeplinit multe funcţiuni. O
varietate asemănătoare urmează să fie aşteptată în biserică, şi nu e de presupus că toţi vor fi la fel, sau că
vreun mădular pe care Dumnezeu l-a pus acolo va fi nefolositor. Nu doar o multiplicitate de părţi e ceea ce îi
trebuie trupului, şi nu numai o multiplicitate de persoane e ceea ce cere o biserică. În ambele cazuri, ceea ce
se cere este o deplină completare reciprocă a mădularelor săvârşind unit toate funcţiunile necesare pentru
binele întregului. Trupul omenesc nu are loc sau nevoie de mădulare inactive care nu vin cu o contribuţie la
eficienţa întregului organism; la fel, biserica are nevoie de membri consacraţi, activi, care continuu îşi aduc
contribuţia lor la eficienta săvârşire a lucrării bisericii de câştigare de suflete pentru împărăţia lui Dumnezeu
(vezi 4T 590; 5T 456, 457; 6T 434, 435).
1 Corinteni 12:15
15. Nu sunt din trup. Nici un mădular al trupului nu poate pe bună dreptate spune că, deoarece nu este
o altă parte având poate un loc mai mare în treburile trupului, nu e trebuincios, şi aşa nu e o parte esenţială a
trupului. Într-un fel asemănător, nici un membru al trupului lui Hristos nu poate spune că deoarece nu ocupă
o anumită poziţie e fără folos, şi nu are o legătură esenţială cu biserica. Membrul cel mai umil al bisericii e
la fel un mădular al trupului lui Hristos ca şi cel mai mult dotat (vezi Mat 23:8–12; Iac 3:1; 1Pet 5:3). Toţi
membrii sunt scumpi lui Hristos. El Şi-a dat viaţa pentru toţi. El ar fi murit chiar şi numai pentru un singur
suflet (vezi Luc 15:4–7; DA 480; 8T 73).
1 Corinteni 12:16
16. Ureche. Argumentaţia e la fel ca la v. 15 (vezi comentariul acolo).
1 Corinteni 12:17
17. Ochi. Dacă toţi membrii bisericii ar avea acelaşi dar sau aceleaşi daruri, şi dacă toţi ar fi pregătiţi
pentru aceeaşi slujbă sau acelaşi fel de serviciu, faze importante ale activităţii bisericii în proclamarea
Evangheliei ar fi neglijate şi biserica ar slăbi în spiritualitate şi tărie. Fiecare parte trebuie să vină cu propria
ei contribuţie la buna stare a trupului, altminteri nu se poate păstra maximum de eficienţă.
Mirosul. Nu este nici un simţ al trupului la care să se poată renunţe dacă trebuie să se asigure cea mai
bună funcţionare a trupului spre bucuria vieţii. Simţul mirosului poate fi socotit de unii ca fiind de mai mică
importanţă ca auzul sau văzul, dar nu e nevoie de multă gândire pentru a înţelege că o persoană lipsită de
simţul mirosului este expusă la multe riscuri pe care alţii le pot evita prin capacitatea lor de a detecta
lucrurile primejdioase prin nervul olfactiv. Dumnezeu nu face nimic pentru biserica Sa care să nu fie
folositor. Planurile Lui pentru ea sunt bune şi nu rele (vezi Ier 29:11; Efes 5:27). Toate înzestrările spirituale
pe care El le-a prevăzut pentru creşterea şi dezvoltarea bisericii au părţile lor importante de săvârşit, şi nici
una nu poate fi omisă fără pagubă. Fiecare membru ar trebui să fie atât de conştient de marea sa datorie faţă
de Domnul, şi atât de deplin supus voiei Lui, încât să aibă cea mai mare plăcere în a accepta orice loc îi este
rânduit în serviciul bisericii.
1 Corinteni 12:18
18. Dumnezeu a pus. În înţelepciunea Sa, Dumnezeu a atribuit diferitelor părţi ale trupului diferitele
lor funcţiuni. Omul nu are control asupra acestui aranjament; el este în totul rânduit de Dumnezeu. La fel, El
rânduise diferite persoane în Corint să facă diferite feluri de lucrări. Fiecare era ales potrivit înţelepciunii lui

Dumnezeu, şi înzestrat cu un dar care-l făcea în stare să îndeplinească răspunderile încredinţate lui (vezi v.
27, 28). Darurile erau împărţite de Dumnezeu; omul nu avea parte în repartizarea lor (vezi v. 11). Când se
plânge şi obiectează contra locului şi lucrării sale în biserică, un membru se poate găsi în situaţia de răzvrătit
împotriva lui Dumnezeu.
1 Corinteni 12:19
19. Toate ar fi un singur mădular. Pare să fi fost un duh de nemulţumire din partea unora din Corint
faţă de felul cum Dumnezeu distribuise darurile. Cei care nu deţineau slujbe de frunte în biserică păreau să
fie îmbufnaţi, considerând că dacă nu erau slujitori ai Evangheliei sau învăţători n-aveau nici o însemnătate.
Printr-o ilustraţie de efect prin intermediul trupului omenesc, Pavel a căutat să împrăştie aceste idei false,
atrăgând atenţia la absurditatea care ar rezulta dacă toate părţile trupului omenesc ar fi contopite într-un
singur mădular anumit, ca de pildă ochiul sau urechea.
Trupul. Pentru ca mâinile, picioarele, ochii, urechile, etc., să-şi îndeplinească slujba încredinţată, ele
trebuie să fie unite în trup; nici unul din ele nu poate funcţiona dacă legătura este întreruptă. Dacă toată tăria
trupului ar fi canalizată într-un anumit mădular ca de pildă ochiul, toate celelalte părţi ar suferi, şi ochiul
însuşi ar deveni nefolositor. În felul acesta Pavel scoate în evidenţă că orice amestec în planul Creatorului
pentru ordonata lucrare a trupului nu e folositoare, ci dăunătoare în rezultatele ei.
1 Corinteni 12:20
20. Fapt este. [„Dar acum”, KJV]. Pacea şi fericirea se găsesc în voioasa acceptare a planului lui
Dumnezeu pentru făpturile Sale şi biserica Sa.
Un singur trup. Unitate în diversitate, şi diversitate în unitate, este aranjamentul care produce cele mai
bune rezultate (vezi Eze 1:28; 10; 5T 751; GW 489). Mâna lui Dumnezeu este pentru toţi, şi creştinul
individual se poate bucura că e considerat vrednic de o parte, fie ea cât de mică, în marea lucrare de a duce
la o încheiere glorioasă planul de răscumpărare.
1 Corinteni 12:21
21. N-am trebuinţă. Acest verset mustră mândria acelora care se socoteau mai mult dăruiţi. Lor li se
arată că îngâmfarea lor, care-i făcea să creadă că darurile mai mici puteau fi trecute cu vederea, este greşită.
Există dependenţa reciprocă între diferite departamente ale vieţii bisericii a uneia faţă de alta pentru buna
funcţionare a întregului. Membrii cei mai talentaţi ai bisericii sunt tot atât de dependenţi de cei mai puţin
favorizaţi cât şi aceştia din urmă de cei dintâi. Acesta fiind cazul, nu e absolut nici un loc pentru mândria
sau nemulţumirea în biserică. Fiecare parte a trupului are o anumită sarcină de îndeplinit şi nelucrarea unei
părţi afectează eficienţa tuturor celorlalte. Aşa şi contribuţia slujbei în aparenţă cea mai puţin însemnată în
biserică este importantă pentru lucrarea cu efect şi pentru armonioasa dezvoltare a întregii organizaţii.
În loc de mândrie şi nemulţumire, fraţii ar trebui să manifeste iubire şi simpatie unul faţă de altul. Cei
care par a fi mai generos înzestraţi, ar trebui să se poarte cu gingăşie faţă de fraţii lor mai puţin favorizaţi şi
să le ajute să ştie că ei preţuiesc ceea ce fac ei pentru cauza care e iubită de toţi membrii trupului lui Hristos
(vezi 5T 279). Toţi credincioşii să reţină că iubirea şi unirea printre creştini e mijlocul lui Dumnezeu rânduit
chiar de El de a informa lumea că El a trimis pe Fiul Său în lume (vezi Ioan 17:21).
1 Corinteni 12:22
22. Par mai slabe. [„Par să fie mai slabe”, KJV]. Nu e lucru sigur la care mădulare ale trupului se
referă Pavel. Poate că este o aluzie la anumite părţi ale trupului care par să fie structural mai slabe ca altele
şi au nevoie să fie protejate.
Neapărată trebuinţă. Un om poate continua să trăiască dacă pierde o mână, un picior, un ochi sau o
ureche, dar nu poate să izbutească fără inimă, plămâni sau creier. Aşa că, deşi aceste membre par să fie mai
slabe şi cer un înveliş protector, sunt de fapt de importanţă mai vitală, şi deci mai folositoare, decât
mădularele aparent substanţiale, ca braţele şi picioarele.
1 Corinteni 12:23
23. Vrednice de mai puţină cinste. [„Mai puţin onorabile”, KJV]. Pavel nu identifică în mod specific
aceste mădulare. Ele sunt fără îndoială acelea care în mod normal sunt îmbrăcate. Distincţia dintre acestea şi

„părţile mai puţin frumoase” pare să fie o distincţie de grad, ultimele probabil referindu-se la organele
sexuale şi organele de excreţie. Se obişnuieşte a lăsa faţa liberă, neîmpodobită cu îmbrăcăminte de orice fel,
aşa şi cu mâinile; dar sunt anumite părţi ale corpului pe care modestia, decenţa şi buna cuviinţă cer să fie
ascunse. Originea acestei practici de a acoperi anumite părţi ale trupului se găseşte în raportul căderi omului
în păcat. Înainte de întrarea păcatului în familia omenească primii noştri părinţi erau acoperiţi cu un veşmânt
de slavă, dar păcatul a făcut ca aceasta să fie îndepărtată şi Adam şi Eva, văzându-şi starea lor goală, au
căutat să se acopere (vezi Gen 2:25; 3:7, 10, 11; PP 45, 57). Dumnezeu aşteaptă ca poporul Său să se
îmbrace corespunzător, şi să aibă grijă ca cerinţele modestiei şi curăţeniei creştine să fie împlinită.
Mai multă podoabă. [„Onoare abundentă”, KJV]. Faţa, care e lăsată neacoperită, e considerată a fi în
chip natural plăcută, în timp ce alte părţi ale trupului sunt atrăgător îmbrăcate. Aceasta pare să înveţe că acei
membri ai bisericii mai puţin înzestraţi cu daruri spirituale decât alţii, nu ar trebui să fie dispreţuiţi sau trataţi
cu milă. Darurile mai mici din biserică n-ar trebui să fie mai puţin apreciate, ci ar trebui să fie tratate cu mai
multă consideraţie şi grijă, deoarece sunt indispensabile întregului corp.
1 Corinteni 12:24
24. N-au nevoie. Prima propoziţie a v. 24 poate să fie legată în chipul cel mai natural cu v. 23 ca în
RV, RSV, etc. Faţa, mâinile, etc., sunt lăsate neacoperite, şi expunerea lor nu produce nici o jenă sau
dezonoare. La fel, membrii mai talentaţi ai bisericii n-au nevoie de aceeaşi călăuzire şi instrucţiune spirituală
ca aceia care nu sunt atât de mult favorizaţi cu daruri.
A întocmit trupul. [„A combinat”, KJV]. Gr. sugkerannumi, literal „a amesteca laolaltă”. Cuvântul e
aflat numai aici şi în Evr 4.2. Aici cuvântul probabil înseamnă a pune laolaltă în aranjament ordonat. RSV
zice „ajustat”. Dumnezeu a făcut o parte a corpului să fi dependentă de alta. Toate lucrează laolaltă în
unitate armonioasă.
Mai multă cinste. În sensul de a cere mai multă atenţie şi grijă. Un om trebuie să lucreze şi să producă
bunurile care îl vor face în stare să facă veşmintele necesare pentru a îmbrăca în chip corespunzător aceste
părţi.
1 Corinteni 12:25
25. Dezbinare. Gr. schisma, (vezi cap. 1:10). Diferitele talente şi daruri posedate de diferiţi membri ai
bisericii n-ar trebui să fie un motiv de alcătuirea de diferite partide în biserică. Nimeni n-ar trebui să fie
făcut să aibă impresia că nu e corespunzător pentru societatea altora care au ceea ce s-ar putea privi ca daruri
superioare. Pare să fie aici o referire la sciziunile care se dezvoltaseră în biserica din Corint (vezi cap.
1:10-12; 11:18). Toate părţile trupului omenesc sunt necesare, şi dependente una de alta. Nici o parte nu
trebuie să fie considerată ca netrebuincioasă pentru binele întregului corp. Tot aşa şi cu biserica. Nici un
membru, oricât de slab, neînvăţat, sau simplu, nu ar trebui să fie socotit ca netrebuincios sau fără de valoare.
Fiecare e trebuincios la locul lui, şi nu e drept de a gândi că ei aparţin la trupuri diferite şi că deci nu se pot
asocia laolaltă.
Îngrijească deopotrivă. [„Aceeaşi grijă”, KJV]. Indiferent de care parte a trupului omenesc poate fi
afectată de durere sau de boală, resursele şi energiile întregului trup sunt concentrate pentru înlăturarea
durerii şi readucerea mădularului rănit la o stare normală. La fel, în trupul spiritual, fiecare membru ar trebui
să fie interesat de promovarea intereselor semenilor lor indiferent de persoană sau dar.
1 Corinteni 12:26
26. Suferă. Când unul din mădularele este rănit, întregul trup e făcut să sufere, din cauza legăturilor
naturale şi vitale dintre mădularul rănit şi restul trupului. La fel biserica; ar trebui să fie o legătură atât de
strânsă şi de vie între membri încât suferinţa unuia să fie comunicată întregii biserici, şi interesul şi ajutorul
activ al tuturor să fie mobilizat spre a ajuta membrele suferinde. Dacă unul suferă de sărăcie, de pildă, e
răspunderea bisericii de a ajuta pe cel ce suferă prin acoperirea lipsurilor lui materiale; dacă unul e
persecutat pentru credinţa lui, întregul grup al credincioşilor ar trebui să participe la încercarea lui şi să se
adune în jurul lui pentru a-i da tot sprijinul pe care i-l pot da (vezi Rom 12:13, 15, 16; Gal 6:2; 7T 292).
Biserica este o organizaţie strâns întreţesută; în ea trebuie să fie văzută o unire care este asemănată cu aceea
dintre persoanele Dumnezeirii (Ioan 17:21, 23; Rom 12:4, 5). Hristos Se identifică cu poporul Său, şi când
unul suferă, El simte durerea (Mat 25:40, 45; Fapte 9:5). După cum în trupul firesc o înţepătură într-un deget

este simţită prin tot braţul şi în tot corpul, tot aşa în trupul spiritual, când una din săgeţile otrăvite ale lui
Satana străbate vreun membru, întreaga biserică e afectată. Întregul trup este afectat de funcţionarea
anormală a celui mai mic membru.
Preţuit. [„Onorat”, KJV]. Sănătatea unui mădular al trupului e reflectată în buna stare a întregului
trup. Tot aşa în biserică. Onoarea care-i revine unuia dintre membrii ei prin înzestrare specială, e împărţită
de toţi, deoarece toţi sunt folosiţi de înzestrările speciale.
1 Corinteni 12:27
27. Voi. Pronumele este emfatic în versiunea greacă. Pavel se adresa credincioşilor corinteni, printre
care erau unii care cauzaseră dezbinări în biserică, şi alţii care încă nu rupseseră deplin legătura cu idolatria,
iar alţii care căzuseră în imoralitate (vezi cap. 1:10, 11; 3:3; 5:1, 2; 8:1). Ei trebuiau să aibă grijă să fie
membri zdraveni, sănătoşi, făcându-şi propria lor parte în lucrarea bisericii. Ei ar trebui să fie credincioşi şi
sinceri faţă de Hristos şi unul faţă de altul, neinvidioşi faţă de nici unul din fraţi.
Trupul lui Hristos. Compară Efes 1:22, 23; 4:4, 12, 16; 5:23, 30; Cols 1:18, 24; 2:19; 3:15. Membrii
bisericii trebuie să fie supuşi voii lui Hristos în toate lucrurile la fel cum toate părţile trupului sunt îndrumate
de voinţa capului; şi la fel cum toate mădularele trupului păstrează legătura vie cu capul şi unele cu altele,
tot aşa credincioşii vor păstra legătură unii cu alţii, ca mădulare ale aceluiaşi trup, toţi supuşi aceluiaşi Cap,
Hristos.
În parte. Gr. ek merous, literal, „din parte”, aici însemnând „individual”, „în parte”. Ideea este că
fiecare membru personal are propria sa răspundere de a servi lui Dumnezeu la locul său şi potrivit propriei
sale funcţiuni. Lucrul acesta pare să fie dezvoltat în v. 28-31, unde diferitele funcţiuni ale membrilor
bisericii individual sunt descrise în acord cu diferitele daruri date de Duhul Sfânt.
1 Corinteni 12:28
28. Dumnezeu a rânduit. [„Dumnezeu a pus”, KJV]. Literal, „Dumnezeu a pus pentru Sine”. În v. 11
Duhul Sfânt e prezentat ca dând daruri; aici acest lucru îl face Dumnezeu. Membrii Dumnezeirii lucrează
împreună în unire.
[„Pe unii”, KJV; G. Gal.]. Pavel vrea să spună, pe unii apostoli, pe unii profeţi, etc.
Întâi. Fără îndoială întâi nu numai din punct de vedere al timpului (vezi Mat 10:1–8; DA 290, 291) dar
şi în rang, ca fiind una din cele mai importante slujbe în biserică.
Apostoli. Literal, „unii trimişi”. Termenul nu trebuie limitat la cei doisprezece. Şi alţii au fost numiţi
apostoli (vezi 1Cor 15:7; Gal 1:19). Apostolii pare să fi avut jurisdicţie generală asupra bisericilor.
Prooroci. Vezi v. 10.
Învăţători. Cei înzestraţi cu capacitate specială de a prezenta Scripturile. Ei sunt probabil aceiaşi cu
cei care posedau „cuvântul cunoştinţei”, care ştiau cum să desfăşoare tainele împărăţiei lui Dumnezeu
pentru minţile cercetătoare (v. 8). Predicarea şi învăţarea sunt de aproape aliate; predicatorul proclamă
adevărul într-un fel care mişcă inima ascultătorului şi-l îndeamnă la acţiune în favoarea celor ce au auzit;
învăţătorul ia adevărul şi-l analizează şi sintetizează cu atâta claritate şi logică încât cei care ascultă
într-adevăr înţeleg solia. Ei sunt în felul acesta făcuţi în stare să arate temeiul nădejdii care a fost sădită în
inima lor de predicator.
Minunilor. Săvârşirea de minuni era unul din darurile cele mai spectaculare ale Duhului. Minunile au
jucat un rol hotărât în lucrarea lui Hristos pe pământ, şi a dat ucenicilor Săi puterea să facă minuni (vezi Mat
10:8; DA 350, 351; EW 189). Era planul Lui ca ucenicii Lui să aibă puterea de a săvârşi minuni pentru a
face să înainteze lucrarea Lui pe pământ (vezi Mar 16:15–18; DA 823). Vezi 1Cor 12:10.
Tămăduirilor. Vezi v. 9.
Ajutorărilor. Gr. antilepsis, de la un verb însemnând literal, „a pune stăpânire pe”. Cuvântul apare

numai aici în NT, dar e frecvent în papirusuri cu ideea de „asistenţă”, „ajutor”. Darul acesta este în general
înţeles a fi capacitatea conferită celor care îndeplinesc slujba de diacon în biserică, mai ales în măsura în
care slujba aceasta cere servirea nevoilor săracilor şi bolnavilor. Aceasta este o lucrare căreia poate că nu-i e
dată atât de multă publicitate ca unora din celelalte daruri, dar cu toate acestea, slujirea este o fază
importantă a vieţii bisericii. A fi în stare a vizita pe bolnavi şi a le da adevărat ajutor plin de împreună
simţire şi înţelegere, atât fizic cât şi spiritual, e un mijloc puternic de a întoarce inimile la Mântuitorul.
Îngrijirea de cei săraci şi nevoiaşi prin uşurarea lipsei lor materiale se poate face satisfăcător numai de cei
care sunt conduşi de Duhul. Aceasta este o lucrare cât se poate de rodnică (vezi Isa 58:7; 5T 612, 613; 6T
282, 306, 307; MH 147, 148).
Cârmuirilor. Gr. kuberneseis, derivat de la un verb însemnând „a cârmui”, „a lucra în calitate de
cârmaci”, de unde „a călăuzi”, „a guverna”. Kuberneseis probabil se referă la darurile administrării în
biserică.
Limbi. În ce priveşte o definiţie a acestui dar, vezi cap. 14; vezi Nota Adiţională la cap. 14.
1 Corinteni 12:29
29. Toţi sunt apostoli? Forma întrebării în textul grec arată că e aşteptat un răspuns negativ. Versetele
29, 30 arată că Dumnezeu nu acordă acelaşi dar fiecărui credincios. Ele sunt împărţite după nevoia anumitei
situaţii care confruntă biserica într-un anumit loc şi timp. Trebuie să se reţină de asemenea faptul că darurile
nu sunt pentru glorificarea şi înălţarea omului înzestrat cu ele, ci pentru împlinirea planurilor şi scopurilor
lui Dumnezeu, care împarte puterile acestea poporului Său după plăcerea Lui, şi nu după ideile şi părerile
omului (vezi v. 4, 5, 11). Nu toţi credincioşii din Corint erau calificaţi de Duhul Sfânt să săvârşească
îndatoririle oricărei anumite slujbe în biserică, de pildă aceea de învăţător sau profet, ci distribuirea darurilor
era făcută de Duhul Sfânt persoanelor pe care El le alegea spre a le folosi pentru anumite scopuri precise.
Aceasta trebuia să alunge de la primitorii darurilor orice mândrie şi toate ideile de superioritate faţă de fraţii
lor consideraţi mai puţin favorizaţi.
1 Corinteni 12:30
30. Darul. [„Darurile”, KJV]. Versetul acesta continuă argumentaţia din v. 29 (vezi comentariul
acolo).
1 Corinteni 12:31
31. Umblaţi dar după. [„Râvniţi aprins”, KJV]. Gr. zeloo, „a fi zelos pentru”. Corintenii erau
îndemnaţi să stăruiască cu râvnă în a ruga pe Domnul să toarne Duhul Său asupra lor şi să le împartă
darurile care sunt cele mai necesare pentru îndeplinirea rolului lor în lucrarea Lui. Înzestrarea iniţială cu un
dar sau cu daruri, nu e în chip necesar înzestrarea finală. Ca în parabola talanţilor (vezi Mat 25:11-30),
credincioşia faţă de datorie poate duce la înzestrări sporite.
Cele mai bune. Gr. kreittona, „mai bune”, deşi comparativul poate ţine locul superlativului „cele mai
bune”. Totuşi, dovezile textuale (cf. p. 10) favorizează exprimarea „superioare”. Darurile spirituale sunt
împărţite de Duhul Sfânt pentru clădirea bisericii la o stare de perfecţiune şi unire în Hristos (vezi Efes 4:12,
13). Fără îndoială, aceia care se ocupă direct cu scopul principal al bisericii, şi anume predicarea
evangheliei, şi care contribuie cel mai mult la edificarea generală (vezi 1Cor 14:1) sunt consideraţi a fi de
primă importanţă.
O cale nespus mai bună. [„O cale mai excelentă”, KJV]. Şi anume, calea iubirii descrisă în cap. 13.
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1 Corinteni 13:1
1. Chiar dacă. Pavel a enumerat şi a definit locul darurilor duhului în biserică (cap. 12). Acum
purcede să arate că posedarea tuturor acestor daruri şi a altor calităţi în plus, nu face pe cineva creştin dacă
nu posedă darul suprem al iubirii. Acest frumos poem în proză a fost numit „lucrul cel mai mare, cel mai
tare, cel mai adânc pe care Pavel l-a scris vreodată” (Harnack).
Natura, valoarea şi durata veşnică a iubirii în comparaţie cu darurile temporare, sunt prezentate aici.
Capitolul acesta continuă discuţia subiectului introdus în cap. 12, şi anume, darurile spirituale. Pavel a notat
faptul că diferitele înzestrări spirituale au fost conferite în aşa fel încât să facă să înainteze clădirea şi binele
bisericii (vezi cap. 12:4-28). Acum el arată că posedarea darurilor menţionate acolo, oricât de bună ar fi,
poate fi întrecută de o înzestrare care e mai de valoare decât orice e descris mai înainte, şi că darul acesta
este la îndemâna tuturor (cf. Gal 5:22).
Limbi omeneşti. Aceasta poate fi o referire la puterea de exprimare care se găseşte la cei mai calificaţi
şi mai talentaţi oratori dintre oameni, sau la limbile diferite folosite de naţiunile pământului. Dacă oratorul e
lipsit de iubire, una din caracteristicile fundamentale ale lui Dumnezeu, elocvenţa lui superioară sau
îndemânarea lui în folosire limbilor e tot atât de fără valoare pentru promovarea împărăţiei lui Dumnezeu ca
şi zgomotele fără înţeles al oricărui instrument de aramă răsunător sau al chimvalului zadarnic zăngănitor
(vezi 1Ioan 4:8; DA 22, GC 487, 493).
Îngereşti. Prin aceasta Pavel se poate să se fi referit fie la darul limbilor atât de mult preţuit la Corint
(vezi cap. 14), fie la vorbirea distinsă a îngerilor. Totuşi, manifestarea foarte spectaculoasă a limbilor sau
chiar şi capacitatea de a vorbi cu limbă angelică nu conferă nici o onoare celui care îl primeşte, sau nu-i e de
nici un folos dacă nu e însoţită de iubire. Apostolul intenţiona să corecteze greşita evaluare pe care
corintenii o dădeau darului limbilor şi de a-i stimula să umble după iubire ca fiind înzestrarea cea mai de
preţ.
Dragoste. [„Caritate”, KJV]. Gr. agape, „iubire”, cel mai înalt tip de iubire, care recunoaşte ceva de
valoare în persoana sau obiectul care este iubit; iubire care se întemeiază pe principiu, nu pe emoţie; iubire
care se dezvoltă din respectul pentru admirabilele calităţi ale obiectului ei. Iubirea aceasta este aceea care

este văzută între Tatăl şi Isus (vezi Ioan 15:10; 17:26); e iubirea răscumpărătoare a Dumnezeirii pentru
omenirea pierdută (vezi Ioan 15:9; 1Ioan 3:1; 4:9, 16); este calitatea specială demonstrată în procedeele
creştinilor unul cu altul (vezi Ioan 13:34, 35; 15:12–14); e folosită pentru a arăta legătura credinciosului cu
Dumnezeu (vezi 1Ioan 2:5; 4:12; 5:3). Vezi Nota Adiţională la Psa 36; vezi Mat 5:43, 44.
Cuvântul „caritate” nu e destul de cuprinzător pentru a arăta marea întindere a interesului pentru
binele altora care e cuprinsă în cuvântul agape. Într-adevăr, „caritate” poate da o idee foarte restrânsă de
ajutor de binefacere. Cuvântul „iubire” e mai bun, dar aceasta trebuie să fie înţeleasă în lumina a tot ce se
spune în acest capitol cu privire la ea. Această „iubire” (agape) nu trebuie să fie confundată cu ceea ce este
uneori numită iubire, o calitate alcătuită în cea mai mare parte din sentiment şi emoţie care are centrul în eu
şi dorinţele eului. Agape îşi concentrează interesul şi preocuparea spre alţii şi conduce la acţiune
corespunzătoare.
Biserica corinteană fusese foarte mult tulburată de discordie internă care avusese ca rezultat dezbinări
şi partide (vezi cap. 1:11, 12). Unii se făleau cu calificaţiile şi darurile lor superioare (vezi cap. 3:3–5, 8, 18,
19, 21; 4:6, 7). Capitolul acesta arată că posedarea de diferite daruri ale Duhului nu ajută la nimic dacă
persoana este lipsită de iubire.
Aramă. [„Alamă”, KJV]. Gr. kalcos, „alamă”, sau orice obiect făcut din alamă. Aici, modificat de
„sunătoare”, se referă probabil la un gong sau o trâmbiţă. Ideea este aceea a unui instrument răsunător, care
face o gălăgie mare şi dă aparenţa unei mari importanţe, dar e numai un emiţător de sunete fără viaţă.
Zăngănitor. [„Clinchenitor”, KJV; „Gălăgios”, G. Gal.]. Gr. alalazo, un cuvânt onomatopeic, format la
origine pentru a exprima strigătul scos de o armată când se avântă în luptă. De la această întrebuinţare, a
ajuns să însemne facerea oricărei gălăgii puternice, ca de pildă un ţipăt sau un bocet de jale. Aici alalazo e
folosit pentru a descrie sunetele monotone şi zăngănitoare ale unui chimval.
1 Corinteni 13:2
2. Proorociei. Apostolul merge mai departe la darul mai important, deşi poate mai puţin senzaţional,
al vorbirii ca sol inspirat al lui Dumnezeu, transmiţând bisericii instrucţiuni din Cer. Superioritatea acestui
dar faţă de acela al limbilor şi al altor daruri spirituale este scoasă în evidenţă în cap. 14:1, 39. Profetul, care
stă între Dumnezeu şi oameni şi descoperă voia lui Dumnezeu oamenilor, trebuie să fie dominat de iubire,
altminteri soliile lui vor avea puţin efect asupra ascultătorilor.
Tainele. Gr. musteria, (vezi Mat 13:11; Rom. 11:25). Din cauza păcatului, puterile minţii s-au slăbit;
capacitatea lui de a înţelege minunile vieţii, atât naturale cât şi spirituale, e cu mult inferioară aceleia pe care
originar Dumnezeu a intenţionat ca omul să o aibă (vezi Isa 6:9, 10; Ioan 12:37–40; 2Cor 4:4; 4T 585; 5T
698, 701). Îndelungi şi sârguincioase studii şi cercetări se cer pentru a face pe om să descopere tainele
naturii, dar acestea erau uşor însuşite de Adam înainte ca el să fi păcătuit (vezi PP 50, 51). Mintea
neconvertită, dominată de păcat, nu poate înţelege lucrurile lui Dumnezeu. Aceasta se datorează faptului că
păcatul a săvârşit o completă schimbare în natura spirituală a omului, aşa încât căile lui sunt diametral opuse
celor ale Creatorului său (vezi Isa 55:8, 9). Profeţilor, Dumnezeu vede de bine să le descopere lucrările voii
Sale în favoarea oamenilor. La rândul lor, ei sunt însărcinaţi să înveţe pe oameni cu privire la relaţia lor cu
Dumnezeu şi cu semenii lor (vezi Psa 25:14; Amo 3:7).
Ştiinţa. [„Cunoştinţa” KJV]. Prin „cunoştinţă”, fără îndoială Pavel se referă, nu la cunoştinţe [sau
„ştiinţă”] în general, ci la darul cunoştinţei descris în cap. 12:8 „cuvântul cunoştinţei”, însemnând
„exprimarea cunoştinţei” (vezi comentariul la cap. 12:28).
Credinţa. Adică, darul credinţei descris în cap. 12:9 (vezi comentariul acolo).
Dragoste. [„Caritate”, KJV]. Vezi v. 1.
Nimic. După ce a notat posedarea posibilă a darurilor profeţiei, înţelepciunii, cunoştinţei şi credinţei,
înzestrări spirituale distinse şi foarte mult dorite, Pavel face afirmaţia simplă că toate aceste lucruri, oricât de
admirabile şi importante ar putea fi, sunt ineficace fără iubire.

Acelaşi lucru este adevărat şi cu darurile dobândite, ca de pildă cunoştinţele intelectuale. Satana are o
mare putere intelectuală şi ştiinţă care întrece pe aceea a oamenilor, dar nu e înnobilat prin aceasta (vezi 2T
171; PP 36; 5T 504). Mintea care nu e predată lui Hristos şi nu e stimulată de Duhul Său e sub stăpânirea lui
satana, care lucrează în ea pentru a aduce la îndeplinire în ea propria lui plăcere (vezi 5T 515). În felul
acesta devine aparent că simplele cunoştinţe intelectuale, lipsite de calitatea dumnezeiască a iubirii, nu
serveşte decât la a ajuta pe vrăjmaş să-şi realizeze scopurile, şi nu ajută cu nimic la promovarea intereselor
spirituale ale oamenilor (vezi 1Ioan 4:8). Cineva care poate să fi avut mult din înţelepciunea lumii acesteia,
împreună cu o înţelegere teoretică a legăturii care trebuie să existe între om şi Dumnezeu, şi totuşi n-a avut o
cunoaştere experimentală a iubirii, ar fi totuşi pierdut. Străduinţele lui de a face bine altora ar fi
infructuoase, şi marea ţintă pe care ar trebui să o aibă în viaţă, proslăvirea lui Dumnezeu, ar rămâne neatinsă
(vezi 1Ioan 4:7, 8; MB 37).
1 Corinteni 13:3
3. Împărţi. [„Dărui”, KJV]. Gr. promizo, „a hrăni punând bucăţele de hrană în gură”, „a împărţi cu
zgârcenie”, „a hrăni cu bucăţele”; folosit în NT numai aici şi în Rom 12:20. Aici cuvântul se poate aplica la
împărţirea bunurilor la săraci în porţii mici. Era probabil un lucru obişnuit pe vremea lui Pavel ca bogaţii să
facă cu zgârcenie pomeni săracilor la poarta proprietăţii lor (vezi Luc 16:20, 21). Apoi, iarăşi, ei probabil
distribuiau pomeni în porţii mici la mulţi oameni aşa încât să tragă folos un număr mai mare şi ei să fie gata
să laude pe donator. Facerea de pomeni era socotită a fi o mare virtute, şi era adesea făcută ostentativ. Isus a
mustrat cu asprime dorinţa aceasta pentru aclamaţie populară (vezi Mat 6.1-4). Pavel arăta că dacă tot ceea
ce ar fi avut un om ar fi fost transformat în mii de pucăţele şi dat altora, şi totuşi ar fi lipsit iubirea adevărată
din viaţă, totul nu ar fi fost decât ipocrizie goală şi fără de nici o valoare spirituală. Deşi o astfel de purtare
s-ar fi putut să aibă ca rezultat un bine pentru alţii, nu putea să aibă aprobarea lui Dumnezeu pentru că
lipseau calificaţiile de caracter cerute.
Să fie ars. Dovezi textuale importante pot fi de asemenea citate (cf. p. 10) pentru exprimarea „aşa ca
să mă pot făli”. Cu această exprimare înţelesul pasajului este: „deşi îmi împart toate posesiunile pentru a
hrăni pe săraci, şi deşi predau corpul meu, ca să mă fălesc, nu-mi foloseşte la nimic”.
Ideea din exprimare KJV e că martirajul care e căutat pentru slăvire de sine nu are nici un merit. Pe
vremea lui Pavel nu se obişnuia a se omorî oamenii prin ardere; metodele de execuţie obişnuite erau
împroşcarea cu pietre, crucificarea sau decapitarea cu sabia. Se pune întrebarea: De ce atunci se referă Pavel
la martirajul prin ardere? Răspunsul este: Poate pentru că arderea reprezintă forma cea mai dureroasă de
moarte. A-şi da trupul să fie ars ar reprezenta o formă extremă de jertfire de sine. Unii au privit pasajul
acesta ca profetic despre tortura grozavă cu foc de care a avut parte biserica pe vremea lui Nero. Ei văd în
felul acesta în pasaj o avertizare împotriva înşelăciunii că s-ar fi putut obţine vreun merit prin căutarea
zadarnică a martirajului prin foc.
Nu-mi foloseşte la nimic. Dacă cineva care suferă martirajul prin foc nu posedă calificaţiile de
caracter reprezentate prin „iubire” (agape), nu are nădejde de viaţă veşnică, şi în consecinţă a pierdut totul.
Iubirea, deci, e mai de peţ decât darurile Duhului pe care corintenii doreau să le aibă (v. 1, 2), sau decât
faptele singure de binefacere sau lepădare de sine. Nimic nu poate lua locul iubirii (vezi Ioan 14:15, 21, 23;
15:9, 10, 12, 14; 1Ioan 4:11, 12, 16–21; 5:1–3).
1 Corinteni 13:4
4. Îndelung răbdătoare. În versetele 4-7 Pavel trece la analizarea iubirii. El scoate în evidenţă şapte
caracteristici excelente ale iubirii şi opt fapte şi atitudini care sunt cu totul străine naturii ei. În această
elogiere el scoate în evidenţă calitatea superioară a iubirii atât în aspectul ei pozitiv cât şi negativ.
Personificarea iubirii în aceste versete sporeşte frumuseţea descrierii, deoarece Pavel pune în seama iubirii
caracteristicile acelea care se găsesc în aceia care iubesc cu adevărat. În tot cursul paragrafului se văd
întrezăriri ale greşelilor din biserica din Corint care erau în direct contrast cu excelentele calităţi ale iubirii.
Răbdarea sau îndelunga răbdare, într-o lume unde predomină nerăbdarea şi intoleranţa, e un atribut
preţios. Iubirea suferă îndelung greşelile, cusururile şi slăbiciunile altora. Ea recunoaşte că toate fiinţele
omeneşti sunt supuse greşelii, şi că deci, trebuie să se manifeste cuvenita îngăduinţă pentru manifestări de
erori care rezultă de pe urma naturii inerent păcătoase a omului. Îndelunga răbdare e opusă grabei,
expresiilor şi gândurilor pătimaşe, şi iritabilităţii. Cuvântul acesta denotă starea mintală care face pe om să

fie liniştit şi răbdător şi să suporte îndelung când e oprimat, acuzat pe nedrept şi persecutat (vezi Efes 4:2;
Cols 3:12; 2Tim 4:2; 2Pet 3:15; cf. Mat 26:63; 27:12, 14; vezi Mat 5:10–12). Acela care este îndelung
răbdător posedă unul din roadele Duhului (vezi Gal 5.22).
Plină de bunătate. Gr. kresteuomai, „a fi blând”, „a exercita bunătatea”. Cuvântul descrie natura
milostivă a aceluia care este influenţat de Duhul lui Dumnezeu, care caută pururea să dea pe faţă prin cuvânt
şi faptă o simpatie înţelegătoare pentru luptele şi dificultăţile altora şi o apreciere a acestora. Ideea din
cuvânt este că în toate împrejurările vieţii, fie că sunt aspre şi provocatoare, dureroase sau întristătoare,
iubirea este bună şi blândă. Iubirea este reversul urii, care se manifestă în severitate, mânie, asprime, lipsă
de bunătate şi în răzbunare. Un om care cu adevărat iubeşte pe un altul este bun faţă de el, doritor de a-i face
bine, delicat şi curtenitor, deoarece nu doreşte să-i jignească sentimentele, ci caută să-i sporească fericirea
(vezi 1Pet 3:8).
Pizmuieşte. Gr. zeloo, „a fi gelos”, fie într-un sens bun, fie în unul rău; aici într-un sens rău, „a fi
invidios”, adică a da pe faţă sentimente rele sau neplăcute faţă de alţii din cauza avantajelor pe care ei le au.
Asemenea sentimente dau naştere la ceartă şi dezbinare, cu totul contrariu învăţăturilor lui Isus, deoarece El
îndeamnă pe oameni să se iubească unul pe altul şi să trăiască laolaltă în unire (vezi Ioan 15:12; 17:22;
1Ioan 3:23). Invidia, sau gelozia e unul din defectele omeneşti cele mai crude şi mai de dispreţuit (vezi Prov
27:4; Cant 8:6). Lucifer, îngerul înălţat care fusese privilegiat de a fi unul din heruvimii acoperitori la tronul
lui Dumnezeu, a fost biruit de invidie şi şi-a pierdut poziţia sa înaltă (vezi Isa 14:12–15; Eze 28:14, 15). De
la cădere, Satana a căutat să planteze propriul său viciu înspăimântător al invidiei în inima fiecărei fiinţe
omeneşti, aşa ca toţi să fie ruinaţi, aşa cum era el. Numai iubirea poate să alunge gelozia. Totuşi, mulţumirea
cu ceea ce Domnul a îngăduit ca noi să avem nu ne lipseşte de dorinţa plină de râvnă după darurile cele mai
bune şi după dorinţa arzătoare după calea „nespus mai bună” a iubirii, care e descrisă în capitolul acesta
(vezi 1Cor 12:31).
Laudă. Gr. perpereuomai, „a fi vanitos”, „a se făli”. Iubirea nu-şi trâmbiţează propriile sale laude; e
smerită şi nu încearcă să se înalţe. Cel în a cărui inimă se găseşte adevărata iubire îşi aduce aminte de viaţa
şi de moartea lui Isus şi de îndată respinge orice gând sau sugestie care ar duce la slăvirea de sine (vezi EW
112, 113). Iubirea care este un dar al Duhului priveşte la orice lucru bun ca venind de la Dumnezeu şi
acordat de El şi prin urmare nu e nici un temei de fală zadarnică pentru posedarea unui anumit dar de la
Dumnezeu.
Nu se umflă de mândrie. Gr. phusioo, „a-şi da aere”, „a fi plin de sine”, „a se umfla în pene”,
metaforic, „a se mândri”. Phusioo vine de la phusa „foale”. Iubirea nu umflă pe cineva cu vanitate; nu
produce o stare de îngâmfare şi de înălţare de sine. Expresia aceasta atrage atenţia la starea subiectivă de
mândrie şi auto-satisfacţie care atât de adesea marchează pe aceia care posedă cunoştinţe şi capacităţi
superioare (vezi cap. 8:1). Iubirea nu se dedă la stimă de sine închipuită, pretinzând că are cele mai bune
daruri, şi în felul acesta slujind vanităţii. Iubirea nu produce idei de importanţă de sine, şi nici nu caută
măgulire din partea altora pentru nimic ce a fost săvârşit (vezi 5T 124).
1 Corinteni 13:5
5. Nu se poartă necuviincios. Gr. aschemoneo, „a se purta necuviincios”, „a se purta neonorabil”. În
LXX cuvântul este folosit cu înţelesul de a fi „gol” (vezi Eze 16:7, 22; etc.). Iubirea nu este niciodată
nepoliticoasă, prost crescută sau nemanierată; niciodată nu se comportă în aşa fel încât să jignească
sensibilităţile altora. Hristos, când a fost pe pământ, se gândea la sentimentele oamenilor, şi totdeauna se
purta cu curtoazie şi bunăcuviinţă faţă de toţi (vezi GW 121). Oricare adevărat discipol al Domnului va fi
totdeauna cuviincios, ne răspunzând niciodată la îndemnurile inimii fireşti pentru a plăti înapoi grosolăniile
şi asprimea prin necuviinţă (vezi GW 123). Iubirea caută totdeauna ceea ce e drept şi cuvenit sau cuviincios
în toate relaţiile vieţii, deoarece caută să promoveze fericirea altora, şi aceasta în chip necesar duce la
evitarea a orice ar produce jignire sau ar stânjeni adevărata bucurie.
Ar putea fi aici o aluzie la purtarea necuvenită a unora din corinteni la cultul public şi în legătură cu
praznicele păgâne (vezi 1Cor 8:10–12; 11:4–6, 20–22). Pentru creştin, opiniile, dorinţele şi practicile
personale sunt înlocuite de iubire faţă de interesele confortul, comoditatea şi fericirea altora.
Purtarea cuviincioasă a iubirii exclude orice fanatism şi poziţii necumpănite care duc la izbucniri

emoţionale nestăpânite şi duc la defaimarea lucrarii lui Dumnezeu. Această afirmaţie că iubirea niciodată nu
se poartă necuviincios dovedeşte că e totdeauna sub controlul raţiunii, şi nu poate fi o simplă emoţie sau un
simplu sentiment. Ceea ce este simplu un răspuns la sentiment şi emoţie şi greşit numită iubire, nu
acţionează raţional, şi nici nu ia seama în mod necesar la sentimentele şi sensibilităţile altora.
Său. Literal, „[lucrurile] sale proprii”. Opusul exact al naturii adevăratei iubiri este umblarea egoistă
după propriul său avantaj, propria influenţă sau onoare ca marele obiectiv în viaţă (vezi cap. 10:24, 33). Din
toate caracteristicile iubirii, aceasta este cea mai grea de înţeles pentru inima nesfinţită. Omul în mod natural
e interesat mai înainte de toate de sine însuşi, şi adesea acest interes umbreşte pe toate celelalte; dar calea lui
Hristos, calea iubirii, pune eul la urmă şi pe alţii întâi (vezi Mat 5:43-46; 7:12). Natura egoistă a omului e
însă o dovadă că păcatul a inversat complet ordinea divină în viaţa omenirii, făcând pe oameni să-şi
concentreze afecţiunile şi interesele asupra sinelui (vezi Ier 17:9; Rom 7:14–18, 20; 8:5–8; Iac 4:4; vezi Mat
10:39). Cel care e stăpânit de iubirea plină de lepădare de sine a lui Dumnezeu, uită de sine şi e absorbit de
împlinirea voii lui Dumnezeu. De aceea e gata să-şi dea viaţa în lucrare plină de iubire pentru alţii (vezi Mat
22:37–39; Fapte 10:38; GW 112; 7T 9, 10).
Isus „umbla din loc în loc, făcând bine” (Fapte 10:38). Din afirmaţia aceasta e clar că nimeni nu poate
fi un creştin adevărat, un adevărat ucenic al lui Hristos, dacă trăieşte numai pentru sine sau dacă face din
promovarea propriilor sale interese obiectul său principal. Creştin este cineva care e ucenic al lui Hristos. De
acea el este un om care tăgăduieşte cererile inimii fireşti pentru devotarea faţă de sine şi care este dispus să
sacrifice propriul său confort, timp, tihnă, avere şi propriile sale talente pentru a promova binele omenirii.
Nu se mânie. [„Nu e uşor provocată”, KJV; „Nu se aprinde de mânie”, KJV]. Cuvântul „uşor” [KJV]
e adăugat, şi pe cât se pare fără justificare. De fapt dă o greşită nuanţă de înţeles afirmaţiei. Iubirea nu se
aprinde de mânie, fie uşor, fie altcumva; nimic nu poate tulbura seninătatea iubirii desăvârşite şi să dea
naştere la o manifestare de supărare, nerăbdare sau mânie. Inserarea cuvântului „uşor” ar fi să se sugereze că
sunt timpuri când o anumită măsură de mânie, iritabilitate, sau resentiment este de îngăduit, dar nu acesta e
cazul cu iubirea reală (vezi Psa 119:165; Evr 12:3; 1Pet 2:23). Creştinul care ştie că eul, inima firească, e
opusă voii lui Dumnezeu, şi întrucât s-a predat Domnului, e mort faţă de păcat, nu are motiv real de iritaţie
sau supărare. El în mod simplu încredinţează totul lui Dumnezeu, cunoscând că tot ce se întâmplă, e sub
privirea veghetoare şi iubitoare a Aceluia care cârmuieşte totul pentru binele său (vezi Rom 6:11; 8:28; 1Pet
5:6, 7). Unul din cele mai impresionante efecte ale convertirii e remarcabila schimbare care se vede în
caracterul unei persoane care era în mod natural cu o dispoziţie supărăcioasă, ranchiunos şi lesne provocat la
mânie. Sub influenţa Duhului Sfânt, cineva de felul acesta devine blând, delicat şi calm. Toate eforturile lui
Satana de a-l supăra şi a-l face să dea drumul la vechiul duh repezit sunt zadarnice.
Nu se gândeşte la rău. [„Nu gândeşte rău”, KJV]. Literal, „nu pune la socoteală răul”. Textul grec
conferă aici idee de a nu lua în socoteală răul care a fost făcut; nici o punere în socoteală, nici o imputare,
sau trecere în socoteală în contul nimănui. Acesta este încă un atribut frumos şi creştinesc al iubirii. El arată
că iubirea dă cea mai bună interpretare cu putinţă comportamentului altora. Cineva care este sub stăpânirea
iubirii nu e cusurgiu, gata de a afla greşeli, sau de a pune în socoteala altora motive rele.
1 Corinteni 13:6
6. Nelegiuire. Gr. adikia, „nedreptate”. Iubirea nu găseşte plăcere în nici un fel de nedreptate, fie din
partea prietenului sau a duşmanului. Nedreptatea [„Nelegiuirea”] care e păcat (vezi 1Ioan 5:17), e cu totul
străină de natura divină a iubirii; de aceea cineva care iubeşte nu poate să aibă plăcere de nimic ce nu e în
armonie cu voia lui Dumnezeu. Iubirea nu se bucură de viciile altora, şi nici nu găseşte fericire în faptul că
alţii sunt găsiţi vinovaţi de vreo faptă rea. Nu are o plăcere maliţioasă la auzirea unei veşti că cineva a greşit
(vezi Prov 10:12; 11:13; 17:9; 1Pet 4:8). Inima nesfinţită e veselă când un inamic cade în păcat sau când un
oponent face o greşeală care îl duce la defaimă, dar nu aşa este cu iubirea. Ea caută să ajute chiar şi un
vrăjmaş când e în încurcătură (vezi Prov 24:17; 25:21; Mat 5:44; Rom 12:20). Numai aceia care nu sunt
sfinţiţi de adevăr găsesc plăcere în fapta rea a altora (vezi Rom 1:32; 12:9).
Adevăr. Aici „adevăr” stă în contrast cu „nelegiuirea” şi înseamnă virtute, dreptate, bunătate. Iubirea
găseşte plăcere, nu în viciile, ci în virtuţile altora. Iubirea manifestă interes faţă de propăşirea adevărului şi
fericirii omului; de aceea e mulţumitoare ori de câte ori cauza adevărului este susţinută (vezi Mar 9:35–40;
Filp 1:14–18).

Iubirea nu poate găsi fericire în păcat de orice fel sau în pedeapsa aplicată păcătosului; ci mai degrabă,
găseşte plăcere în eliberarea omului din cătuşele păcatului, deoarece o astfel de eliberare îl aduce în armonie
cu adevărul şi-l face un candidat pentru fericirea cerului, pentru care fusese creat (vezi Eze 18:23, 32; 33:11;
Ioan 8:32; 17:17; 1Ioan 4:8; COL 290).
1 Corinteni 13:7
7. Suferă. Gr. stego, „a acoperi strâns”, „a ocroti prin acoperire”; „a susţine”, „a suporta”. Iubirea
acoperă şi nu vorbeşte despre greşelile altora, pe care egoismul inimii fireşti bucuros le-ar dezvălui. Iubirea
nu e doritoare să cerceteze slăbiciunile altora sau de a îngădui să fie cercetate de altcineva.
Crede toate. Expresia aceasta nu vrea să spună că acela care iubeşte pe semenii săi e credul până la
absurditate, nefăcând nici o distincţie între lucrurile de crezut, şi în felul acesta în situaţia de a crede o
minciună ca fiind adevăr. Dar iubirea este dispusă să interpreteze cât se poate mai bine purtarea altora,
punându-le în socoteală motive bune. Aceasta este atitudinea iubirii, deoarece iubirea caută să facă pe alţii
fericiţi şi nu va crede nimic în detrimentul lor decât pe temeiul unor dovezi de netăgăduit. În legătură cu
Dumnezeu, iubirea crede fără îndoială tot ce este descoperit cu privire la voia lui Dumnezeu pentru om. Nu
e îndoială cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu şi a cerinţelor sale; totul este acceptat şi împlinit cu
bunăvoinţă.
Nădăjduieşte. Oricât de întunecoase ar fi aparenţele, şi orice motive ar fi pentru a pune la îndoială
sinceritatea altora, iubirea încă nădăjduieşte că totul va fi bine până când a dispărut orice posibilitate de a fi
confirmată. Această credinţă faţă de semeni, pe care o inspiră iubirea, duce la susţinerea cauzei lui în faţa
opoziţiei. Iubirea se întemeiază pe încredere, şi încrederea aceasta se reazămă în cele din urmă pe
Dumnezeu; de aceea, iubirea e dispusă să dea piept cu ridiculizarea, cearta şi dispreţul în apărarea altora,
nădăjduind că la timpul cuvenit adevărul va fi îndreptăţit.
Rabdă. Iubirea suferă în tăcere toate dificultăţile, încercările, persecuţiile şi injuriile aduse de om, şi
toate atacurile pe care Dumnezeu va vedea de bine să îngăduie adversarului să le dea (vezi Iov 13:15).
Această afirmaţie cu privire la iubire arată răbdarea cea fără de margini care e posedată de acela care e
totdeauna sub stăpânirea iubirii. Purtarea curioasă a altora, poate calculată ca să-l rănească sau să-l supere, o
suportă cu răbdare, deoarece vede în semenii săi suflete pentru care a murit Hristos, suflete care sunt duse în
rătăcire de Satana, şi de care să se aibă milă şi care să fie ajutate şi nu să fie condamnate sau tratate cu
asprime. Fiind expunerea perfectă a Legii lui Dumnezeu, iubirea lucrează consistent pentru interesele
supreme ale altora, şi în consecinţă e pregătită să privească la purtarea nefavorabilă a altora cu o răbdare şi
simpatie înţelegătoare inspirată de Dumnezeu (Mat 22:37–40; Rom 13:10; 1Ioan 4:7, 12, 16, 18, 20, 21).
1 Corinteni 13:8
8. Nu va pieri. [„A lipsi”, KJV]. Gr. ekpipto „a se prăbuşi”, „a cădea de la locul său”, „a lipsi”, „a
pieri”. Dovezile textuale favorizează (cf. p. 10) exprimarea pipto, forma simplă a verbului. Iubirea adevărată
nu cade ca o frunză sau o floare (vezi Iac 1:11; 1Pet 1:24). Când o floare a dat parfumul şi frumuseţea ei în
timpul orelor însorite, şi-a îndeplinit scopul, şi vântul rece şi îngheţurile o fac să se ofilească şi să cadă. Nu
aşa stau lucrurile cu iubirea. În zilele de presiune şi încordare, ca şi atunci când totul e luminos şi senin,
iubirea rămâne pururea aceeaşi, revărsând împrejur parfumul ei de încredere, nădejde şi credinţă. Aceasta
trebuie să fie aşa, deoarece iubirea este însăşi temelia Legii şi Legea lui Dumnezeu e veşnică (vezi Psa
119:160; Mat 5:17, 18; Luc 16:17). Fiecărui credincios îi e prescris să cultive roada aceasta a Duhului, şi
fiecare credincios poate fi sigur că nu este parte a vieţii pentru care iubirea nu face prevederi; pe iubire se
poate sprijini totdeauna pentru a rezolva toate problemele.
Proorociile. Darul profeţiei a fost dat de Dumnezeu pentru călăuzirea bisericii în decursul veacurilor
(vezi Psa 77:20; Ose 12:13; Apoc 12:17; 19:10). Când nevoia pentru o astfel de călăuzire nu mai există –
adică atunci când poporul lui Dumnezeu ajunge în căminul lui ceresc – profeţiile vor înceta.
Sfârşi. Gr. katargeo, „a anula”, „a aduce la sfârşit”, aici folosit la forma posesivă, „a fi adus la sfârşit”.
Limbile. Ca şi profeţia, darul acesta, care a servit la o funcţiune folositoare în biserica primară (vezi
Nota Adiţională la cap. 14), nu va mai fi cerut.

Înceta. Gr. pauo, „a se opri”, „a înceta”, „a face pauză”..
Cunoştinţa. Nu cunoştinţa în general, ci darul cunoştinţei, care făcea în stare pe oameni să explice
adevărul clar şi logic altora (vezi cap. 12:8). Pavel scoate în evidenţă superioritatea iubirii faţă de diferitele
daruri care au fost folositoare la clădirea bisericii, dar care, atunci când biserica e triumfătoare, în împărăţia
slavei nu mai sunt folositoare.
Va avea sfârşit. [„Va pieri”, KJV]. Gr. katargeo,(vezi mai sus la „sfârşi”).
1 Corinteni 13:9
9. În parte. Darurile cunoştinţei şi profeţiei procură numai priviri parţiale asupra comorilor neistovite
ale cunoştinţei divine. Această cunoştinţă limitată se va vedea că este toată anulată în strălucirea superioară
a lumii veşnice, după cum lumina unei lumânări îşi pierde importanţa când e pusă în lumina strălucitoare a
soarelui.
1 Corinteni 13:10
10. Desăvârşit. Gr. teleios, „complet”, „întreg”, „cu totul matur”. Chiar şi cunoştinţa adunată de
oamenii cei mai strălucitori e fără însemnătate când e comparată cu vastul ocean al cunoştinţei din univers.
În felul acesta, fala corintenilor era cu totul nelalocul ei (vezi cap. 8:1, 2). Când Isus vine iarăşi ca să
răscumpere pe ai Săi, atunci iluminarea parţială a minţii omeneşti prin toată cunoştinţa posedată de om va fi
pierdută din vedere în strălucirea superioară a descoperirii divine a adevărului, la fel cum lumina de la stele
dispare când apare soarele dimineţii.
Se va sfârşi. Gr. katargeo,(vezi v. 8). Nu poate să fie vreo sugestie aici că cunoştinţa adevărului va
înceta sau va trece cândva; adevărul e veşnic, şi cunoştinţa pe care o are omul din adevărul veşnic va rămâne
pururea. Natura parţială a acestei cunoaşteri e ceea ce va înceta când omul e schimbat din muritor în
nemuritor (vezi v. 12; cf. cap. 8:2). La fel, când lumea aceasta se sfârşeşte, şi oameni au comunicare
deschisă, faţă către faţă cu Dumnezeu, profeţia îşi va fi servit scopul şi nu va mai fi necesară.
1 Corinteni 13:11
11. Copil. Gr. nepios, literal, un „nevorbitor”, un prunc”. Aici apostolul foloseşte experienţele
copilăriei şi acelea ale bărbăţiei pentru a scoate în evidenţă marea diferenţă care există între slaba înţelegere
posedată de oameni acum, şi lumina strălucitoare a cunoştinţei pe care o vor avea în cer.
Vorbeam. Sau „obişnuiam să vorbesc”, adică, era deprinderea mea să vorbesc. Sunetele fără înţeles
scoase de un copil care învaţă să vorbească sunt aici comparate cu înţelepciunea care va înlocui cunoştinţa
pământească în stadiul viitor nemuritor. Când cineva ajunge la starea de bărbat, lasă la o parte ca fără
valoare ideile şi sentimentele copilăriei, care mai înainte păreau de aşa mare însemnătate. Într-un chip
asemănător, când se ajunge la cer, oamenii vor lăsa la o parte ideile, vederile şi sentimentele care sunt
cultivate în viaţa aceasta, şi sunt considerate atât de valoroase şi importante.
Simţeam. [„Înţelegeam”, KJV]. Sau „obişnuiam să gândesc”, adică era obiceiul meu să gândesc.
Aceasta se referă la exercitarea timpurie, nedezvoltată a minţii de copil, un mod de gândire care nu poate fi
considerat normal. Înţelegerea era strâmtă şi nedesăvârşită, şi cunoştinţa era puţină. Lucrurile care ocupau
atenţia atunci şi-au pierdut valoarea, când a fost ajunsă vârsta de adult.
Gândeam. Sau „foloseam raţiunea”, adică era deprindere mea să raţionez. Gândirea şi raţionarea
copilăriei apar puerile, cu vedere scurtă, inconcludente, şi eronate pentru un adult. Aşa va fi când poporul lui
Dumnezeu se va găsi în împărăţia slavei; va fi tot atât de mare diferenţă între planurile, opiniile, înţelegerea
şi puterile de raţiune pământeşti şi cele ale cerului cum este între acelea ale copilăriei şi acelea ale vârstei de
om mare.
Lepădat. Gr. katargeo, (vezi v. 8).
1 Corinteni 13:12
12. Într-o. [„Printr-o”, KJV]. Mai degrabă, „cu ajutorul unei”.

Oglindă. Gr. esoptron, „oglindă”. E prezentată o nouă ilustraţie pentru a arăta imperfecţiunea celei
mai bune cunoştinţe ce se poate obţine pe pământ. Oglinzile din antichitate constau din bucăţi de metal
lustruit (vezi Exo 38:8). Chipul văzut în astfel de oglinzi era adesea estompat, confuz şi întunecat.
Cunoştinţa noastră cu privire la adevărul veşnic este acum obscură şi întunecată în comparaţie cu ceea ce va
fi în cer. Acum viziunea noastră este întunecată de slăbiciunile fiinţei fizice, care îşi au obârşia în păcat;
chiar şi percepţia mintală este slăbită de rele deprinderi de vieţuire, aşa încât cele spirituale sunt numai slab
percepute (vezi 7T 199, 257, 258; 2T 399, 400; 8T 242).
În chip întunecos. Gr. en ainigmati, „într-o şaradă”, „într-o enigmă”, ca la un joc la care unele piese
lipsesc, aşa că nu pot să fie asamblate bine. Aşa e viziunea noastră prezentă în ce priveşte adevărul spiritual.
E parţială, obscură, întunecată; totuşi ceea ce poate fi înţeles e îndestulător pentru a aduce bucurie
credinciosului sincer când e făcut în stare să vadă ceva din frumuseţea planului pe care Dumnezeu l-a făcut
pentru răscumpărarea şi proslăvirea omului. În cer, ceea ce era întunecat va fi înlăturat şi lucrurile care au
pus în încurcătură pe oameni vor fi făcute clare; cunoştinţa va creşte, şi odată cu creşterea cunoştinţei va
veni bucurie tot mai sporită (vezi 8T 328).
Voi cunoaşte. Adică, cunoaşte deplin, recunoaşte, admite, înţelege. Ideea de „a cunoaşte deplin” nu
este în cuvântul tradus „cunosc”, mai înainte în verset.
Cum. Adică, exact în acelaşi fel; nu necesar în acelaşi extindere. Când nedesăvârşirile vieţii acesteia
au trecut toate, şi a fost săvârşită acea schimbare remarcabilă prin care „putrezirea” se îmbracă „în
neputrezire” şi „acesta muritor” se îmbracă „în nemurire” (cap. 15:52-54), viziunea întunecoasă va fi
înlocuită de o vedere clară, toate piedicile intermediare fiind înlăturate. Va fi o comuniune faţă către faţă,
aşa încât credinciosul răscumpărat, potrivit capacităţii sale mereu crescânde, să poată cunoaşte şi înţelege
lucrurile pe deplin.
Am fost cunoscut şi eu. [„Sunt cunoscut” KJV]. Mai degrabă, „eram pe deplin cunoscut”, sau „am
fost pe deplin cunoscut”, adică de Dumnezeu. Deşi în viaţa aceasta cunoaşterea de Dumnezeu e parţială,
cunoaşterea omului de către Dumnezeu e deplină. Cunoaşterea deplină pe care omul o va poseda în lumea
viitoare e comparată cu cunoaşterea omului de către Dumnezeu în această viaţă. Totuşi, cunoaşterea omului
niciodată nu va fi egală cu a lui Dumnezeu, şi nici măcar nu se va apropia de ea. Pentru motivul acesta
expresia „cum” nu trebuie să fie interpretată ca însemnând „egal în extindere” (vezi mai sus la „cum”).
Cuvintele acestui verset au fost uneori folosite pentru a afirma adevărul că în împărăţia slavei, cei din
poporul lui Dumnezeu se vor recunoaşte unii pe alţii (vezi DA 804). Ar trebui să se reţină că acesta nu e
gândul lui Pavel. Va fi într-adevăr o astfel de recunoaştere, dar apostolul vorbeşte aici despre perplexităţile
noastre prezente, care în lumea viitoare vor fi explicate, şi despre cunoaşterea noastră imperfectă care acolo
va fi făcută deplină (vezi 5T 906).
1 Corinteni 13:13
13. Rămâne. Cuvântul acesta transmite ideea de permanenţă. Cu excepţia iubirii, toate cele care au
fost tratate în acest capitol, inclusiv profeţia, limbile şi alte daruri ale Duhului, vor înceta de a fi de preţ sau
vor fi anulate, dar cele trei elemente fundamentale ale experienţei creştine nu vor trece; ele sunt permanente.
De aceea, creştinul e îndemnat să-şi concentreze atenţia la acestea.
Credinţa, aici nu darul spiritual al credinţei (vezi cap. 12:9), ci experienţa descrisă în Evr 11 (cf. cele
de la Rom 4:3), trebuie să fie de valoare veşnică, deoarece va fi pururea un element esenţial al vieţii
armonioase pe noul pământ. Nădejdea, fiind o dorinţă după un obiect sau o aşteptare de a-l obţine, prin
însăşi natura ei va fi o parte a trăirii în cer, unde pururea vor fi noi câmpuri de explorat pentru poporul lui
Dumnezeu şi noi delectări de gustat (vezi 1Cor 2:9; Ed 306, 307). Toate comorile cerului nu pot fi gustate
deodată de cei răscumpăraţi, şi atâta vreme cât e ceva care urmează să fie dorit şi aşteptat în viitor, va exista
nădejdea.
Cea mai mare. Când se ajunge a se înţelege că din însuşirile caracterului, iubirea este aceea pe care
inspiraţia o foloseşte pentru a descrie însăşi natura lui Dumnezeu, e uşor de a vedea de ce spune apostolul că
mai pre sus de toate darurile Duhului, acesta este cel mai mare (vezi 1Ioan 4:7, 8, 16). Ca o manieră de
viaţă, iubirea este eficientă, mai biruitoare, mai satisfăcătoare decât posedarea şi exercitarea diferitelor

daruri ale Duhului enumerate în cap. 12 (vezi 1Cor 12:31). Iubirea de Dumnezeu şi de semenii noştri este
cea mai înaltă expresie a armoniei cu Dumnezeu (vezi Mat 22:37–40; 8T 139). Iubirea trăită în viaţa
credinciosului e cea mai mare probă a sincerităţii creştinismului cuiva (vezi Isa 58:6–8; Mat 25:34–40; 6T
273–280).
A fi creştin înseamnă a fi ca Hristos, care „umbla din loc în loc făcând bine” (Fapte 10:38). Creştinii
deci, sunt aceia care, în duhul lui Isus, umblă din loc în loc făcând bine tuturor celor care au nevoie de
ajutorul lor. Ei îl fac fără vreun interes personal, ci pentru că iubirea lui Dumnezeu din inimile lor face cu
neputinţă ca ei să facă altfel (vezi 6T 268; 3T 524). Iubirea este calea excelentă, deoarece exprimarea ei
practică este proba care urmează să decidă soarta veşnică a tuturor oamenilor. Aceia a căror religie este una
de simplă conformare externă la forme şi datini, vor descoperi că una ca aceasta nu e plăcută lui Dumnezeu
(vezi 5T 612). Iubire care se leapădă de sine, care produce unire între credincioşi, va convinge lumea că
Dumnezeu a trimis pe fiul Său în lume să mântuiască omenirea. Aceasta este metoda aleasă de Dumnezeu
pentru poporul Său ca să dea mărturie despre adevărul Evangheliei (vezi Ioan 17:21, 23). O astfel de iubire,
care nu arată nici o dorinţă de a înălţa, îndreptăţi sau mulţumi eul, ci e dedicată lucrării neegoiste pentru cei
nevoiaşi, este un argument pe care oamenii neconvertiţi nu-l pot contrazice. Ei văd în ea ceva de neînţeles
pentru filozofia lor de viaţă. Inima lor e mişcată, şi inteligenţa lor răspunde la dovada puterii temerii de
Dumnezeu în viaţa oamenilor pocăiţi. În felul acesta se demonstrează că iubirea este calea cea mai de seamă
a predicării Evangheliei şi a promovării împărăţiei lui Dumnezeu.
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1 Corinteni 14:1
1. Urmăriţi. Gr. dioko, „a urmări”. Corintenii erau îndemnaţi să folosească toată sârguinţa cu putinţă
pentru a-şi procura şi a dezvolta iubirea. Înainte de a începe o analiză a darului limbilor, Pavel a dat un
îndemn final şi urgent cu privire la calea nespus mai bună pe care o lăudase şi o descrisese atât de viu în cap.
13.
Dragostea. [„Caritatea”, KJV]. Gr. agape,(vezi cap. 13:1).
Umblaţi şi după. [„Doriţi”, KJV]. Gr. zeloo, „a fi zeloşi pentru”. Cuvântul e tradus „umblaţi după”
[„râvniţi înfocat”] în cap. 12:31 (vezi comentariul acolo).
Să proorociţi. [„Să puteţi profetiza”, KJV]. În ce priveşte o descriere a profeţiei, vezi cap. 12:10. În
cap. 14 Pavel contrastează darul profeţiei cu acela al limbilor, arătând pe cel dintâi ca fiind de mai mare
folos pentru cei mai mulţi. Corintenii înălţau darul limbilor mai pre sus de acela al profeţiei, fără îndoială
din cauza naturii lui spectaculare. Se poate ca unii să fi dispreţuit profeţia, aşa cum pare să fi fost cazul
înTesalonic (1Tes 5:20). Corintenii erau îndemnaţi să urmărească iubirea, care duce pe oameni să caute
daruri care pot fi de folos altora ca şi lor personal. Oamenii nu ar trebui să caute darurile cu scopul de a se
înălţa pe sine în vreun fel oarecare, ci pentru ca să poată servi lui Dumnezeu mai bine şi să dea mai mult
ajutor bisericii Lui (vezi Fapte 8:18–22; 19:13–17).
1 Corinteni 14:2
2. Limbă. [„Limbă necunoscută”, KJV; „Limbă insuflată”, G. Gal.]. Cuvântul „necunoscută” este
adăugat. În ce priveşte o discutare a diferitelor vederi în ce priveşte natura limbilor în discuţie aici vezi Nota
Adiţională la finele capitolului.
Nu vorbeşte oamenilor. Vezi Nota Adiţională la finele capitolului.
Cu duhul. [„În duhul”, KJV; „În duh”, G. Gal.]. Adică, sub influenţa Duhului, fără îndoială într-un fel
asemănător cu acela al unui profet când este „în Duhul” (vezi Apoc 1:10).
Taine. În ce priveşte o definiţie a lui „taine” [„mistere”] vezi Rom 11:25. Duhul descoperea adevăruri
divine celui care vorbea în limbi. Descoperirea însă, folosea numai celui care vorbea. Sunetele pe care le
scotea nu erau inteligibile pentru cei care-l ascultau, şi de fapt, nici nu le erau adresate.
1 Corinteni 14:3
3. Cine prooroceşte. Adică, acela care vorbeşte sub influenţa inspiraţiei. Profetul vorbea într-o limbă
cunoscută celor care-l auzeau. Serviciile lui aduceau binecuvântare şi învăţătură bisericii, în timp ce acela
care vorbea într-o limbă se zidea numai pe sine (v. 4).
Oamenilor. Profetul este cineva chemat de Dumnezeu pentru a fi agentul prin care sunt descoperite
altora tainele divine (vezi Isa 6:9; Ier 1:5–7; Ioel 1:1, 2; etc.).
Zidire. Literal, „zidire”. Soliile profeţilor serveau la zidirea experienţei creştinului în stadii progresive.
Sfătuire. [„Îndemn”, KJV]. Gr. paraklesis, „îndemn”, „mângâiere”, „încurajare”. Cuvântul înrudit
parakletos, este numele dat Duhului Sfânt în Ioan 14:16, 26; 15:26; 16:7). În ce priveşte însemnătatea
numelui, vezi Ioan 14:16.
Mângâiere. Gr. paramuthia, în înţeles aproape identic cu paraklesis (îndemn).
1 Corinteni 14:4
4. Limbă. [„Limbă necunoscută”, KJV]. Literal, „limbă”. Cuvântul „necunoscută” este adăugat.
Se zideşte pe sine. Darul, deci, îndeplineşte o funcţie folositoare şi îşi are locul, dar nu în adunările
publice afară de cazul că e de faţă cineva care tălmăceşte (vezi v. 5:19). Se poate nota faptul că fiind rare
copiile Scripturilor NT, ar fi fost mai mare nevoia de descoperiri personale ale adevărului divin (vezi v. 4).

Zideşte sufleteşte biserica. Profetul primeşte revelaţii divine, dar el e numai agentul prin care aceste
revelaţii urmează să fie date bisericii, aşa ca ea să fie zidită.
1 Corinteni 14:5
5. Toţi să vorbiţi în limbi. Ca nu cumva să fie pe nedrept acuzat că depreciază vreun dar al Duhului,
Pavel exprima o dorinţă ca toţi credincioşii să vorbească în limbi. Acesta era un dar important, şi avea de
îndeplinit un rol în lucrarea bisericii. Totuşi, darul acesta nu trebuia să pună în umbră darul mai puţin
spectaculos, dar mai important al profeţiei.
Mai mare. Darul profeţiei era mai mare din cauza valorii lui pentru biserică. Mai mulţi trăgeau folos
din el decât prin darul limbilor. Darurile Duhului trebuia să fie evaluate potrivit cu utilitatea lor, şi nu
potrivit cu natura lor aparentă.
Afară numai dacă tălmăceşte. Pare că acela care vorbea în limbi nu era totdeauna în stare să
tălmăcească tainele care-i fuseseră descoperite. Pavel îl sfătuieşte să se roage „să aibă darul s-o
tălmăcească” (v. 13), dar avertizează că „dacă nu este cine să tălmăcească”, el „să tacă în biserică” (v. 27,
28).
Zidire. Vezi v. 4.
1 Corinteni 14:6
6. Vorbind în limbi. Pavel afirma că el vorbea în limbi mai mult decât toţi corintenii (v. 18).
Descoperire. Gr. apocalupsis, „o descoperire”, „o dezvelire”. Aşa cum e folosit aici, se referă la o
activitate a lui Dumnezeu de a descoperi oamenilor ceea ce nu poate fi descoperit de puterile naturale ale
minţii.
Cunoştinţă. [„Prin cunoştinţă”, KJV]. Pavel poate că aici se referă la darul cunoscut sub numele de
„cuvântul cunoştinţei” (vezi cap. 12:8).
Proorocie. [„Prin proorocie”, KJV]. E dificil de a face deosebire între „profeţie” şi „descoperire”,
deoarece profetul vorbeşte prin descoperire. Pavel poate face deosebire între descoperirile proaspete ale
adevărului şi exprimările inspirate adaptând adevăruri cunoscute la aplicaţii specifice. Sau, prima se poate
referi la conţinut, şi a doua la mijloacele de predare.
Învăţătură. [„Doctrină”, KJV]. Gr. didache, „învăţătură”. Învăţătura era lucrarea acelora care erau
dăruiţi ca „învăţători” (vezi cap. 12:29).
1 Corinteni 14:7
7. Fluier. [„Flaut”, G. Gal.]. Gr. aulos, în LXX echivalentul ebraicului chalil, pentru a cărui descriere,
vezi Vol. III, p. 38, 39. În NT, aulos era probabil un simplu fluier.
Alăuta. [„Harpă”, KJV]. Gr. chithara o „lăută” sau „ţiteră”.
Desluşite. [„Distincţie”, KJV; „Deosebire”, G. Gal.]. Chiar şi instrumente fără viaţă, dacă trebuie să
vorbească în graiul muzical, prin aceasta influenţând emoţiile ascultătorilor lor, trebuie să facă o deosebire
în sunetele produse de ele. Ele trebuie să fie stăpânite de legile acceptate ale tonalităţii şi ritmului, şi
intervalelor gamei şi măsurii; altminteri sunetele pe care ele le dau nu produc efectul dorit.
1 Corinteni 14:8
8. Trâmbiţa. În ce priveşte o descriere a diferitelor trompete, vezi Vol. III, p. 39-41. Glasul trompetei
era inteligibil pentru oştire. Dar dacă cel care suna din trompetă nu dădea un semnal clar, ar fi urmat
confuzie şi oştirea nu ar fi fost pregătită pentru luptă.
1 Corinteni 14:9
9. Limba. Aici probabil referindu-se la organul vorbirii şi nu la exercitarea darului. Versetul acesta ar
fi atunci o ilustrare în continuare a subiectului din v. 7, 8.

În vânt. [„În aer”, KJV]. Adică, neproducând nici un efect.
1 Corinteni 14:10
10. Limbi. [„Glasuri”, KJV]. Gr. fonai, „tonuri”, „sunete”, „glasuri”. În context unii preferă să
traducă cuvântul prin „limbi” (vezi RSV). Limbile sunt vorbite pentru a transmite ascultătorilor vreo idee
inteligibilă. Toate sunt pentru folos şi nu pentru paradă.
1 Corinteni 14:11
11. Străin. [„Barbar”, KJV; G. Gal.]. Un termen comun folosit pentru a desemna pe cineva care nu
era de limba şi cultura greacă. E folosit aici pentru a numi o persoană care vorbea o limbă străină.
1 Corinteni 14:12
12. Daruri duhovniceşti. Literal, „spirite”. Diferitele manifestări ale puterii spirituale sunt prezentate
aici ca multe spirite.
Zidirii. Nu e nimic rău în dorinţa după daruri spirituale; Dumnezeu voieşte ca poporul Său să fie
binecuvântat în felul acesta, dar marele obiectiv al oricărei revărsări a duhului, şi anume zidirea bisericii,
trebuie să fie ţinta dorinţei după daruri. Nu trebuie să fie căutare egoistă după daruri pentru învăţarea de sine
şi pentru a satisface ambiţia personală după putere mai pe sus de semeni.
1 Corinteni 14:13
13. În limbă. [„O limbă necunoscută”, KJV]. Literal, „limbă”. Cuvântul „necunoscută” e adăugat.
Tălmăcească. Vezi v. 5.
1 Corinteni 14:14
14. În limbă. [„O limbă necunoscută”, KJV]. Literal, „limbă”.
Duhul meu se roagă. Darul limbilor era exercitat sub influenţa Duhului. Taine dumnezeieşti erau
rostite „în duhul” (cf. cele de la v. 2). Experienţa era probabil asemănătoare cu aceea a profetului „în
viziune” [„în Duhul”] (vezi Apoc 1:10).
Mintea. [„Pricepere”, KJV]. Gr. nous, „minte”.
Fără rod. Aceasta a fost înţeleasă în două feluri: (1) Rugăciunea este fără rod pentru că nu e înţeleasă
de ascultători şi în consecinţă nu aduce nici un folos. (2) Mintea conştientă e în mare măsură dacă nu în totul
nelucrătoare în timpul exercitării darului, ca în cazul unui profet în viziune.
1 Corinteni 14:15
15. Ce este de făcut atunci? Care e calea corectă pe care au să o urmeze? O formă de exprimare
asemănătoare se găseşte la Rom 3:9; 6:15.
Cu duhul. Adică, într-o stare de extaz (vezi v. 2).
Şi cu mintea. [„Şi cu priceperea”, KJV]. Sau, „şi cu mintea”. Combinaţia aceasta ar fi adevărată dacă
acela care vorbeşte în altă limbă ar fi în stare ca în acelaşi timp să şi traducă (vezi v. 5). Tălmăcirea ar fi în
limba ascultătorilor.
1 Corinteni 14:16
16. Amin. Gr. amen, din ebraicul amen, însemnând „ferm”, „statornicit” (vezi Mat 5:18). Când e
folosit la sfârşitul unei cuvântări sau unei rugăciuni de către o adunare, exprimă aprobarea a ceea ce s-a
spus, sau acordul cu ele (vezi 1Cr 16:36; Nem 5:13; 8:6). Era spus şi la sfârşitul unei rugăciuni pentru a
arăta că rugăciunea va fi ascultată (vezi Deu 27:15–26; Nem 8:6). Mare importanţă se dădea acestei practici;
lucrul acesta e dovedit prin afirmaţii din partea unor rabini, de pildă: „Mai mare este cel care răspunde
Amin, decât cel care spune binecuvântarea” (Talmud Berakoth 53b, ed. Soncino, p. 325). „Acela care
răspunde: ‘Amin, Fie ca Numele Lui mare să fie binecuvântat’, cu toată puterea sa, sentinţa lui decretată e

răsturnată”. „Cel care răspunde ‘Amin’ cu toată puterea lui, are porţile Paradisului deschise pentru el” (ibid.
Shabbath 119b, ed. Soncino, p. 589). Dacă cuvântul a fost folosit fără consideraţia cuvenită, acela a fost
numit un „Amin orfan” (ibid. Berakoth 47a, ed. Soncino, p. 284). Deprinderea de a răspunde cu un „Amin”,
era obişnuită la sinagogă, de la care a fost adoptată de biserica creştină primară (vezi Justin Martirul, Întâia
Apologie 65; Tertulian De Spectaculis 25).
Cel lipsit de daruri. [„Cel neînvăţat”, KJV; „Cel ce ţine locul omului de rând”, G. Gal.]. Gr. idiotes,
„cineva fără cunoştinţe profesionale”, „neiscusit”, „neînvăţat”. În contextul de aici pare să se refere la cel
„neînvăţat” în ce priveşte darul limbilor. Dacă cineva care putea să vorbească în limbi exercita puterea aceea
fără de tălmăcire, atunci ceilalţi care erau de faţă ar fi fost neînstare să ia parte la cultul divin. În felul acesta
ar fi fost lipsiţi de participare la binecuvântările serviciului.
1 Corinteni 14:17
17. Negreşit. [„Bine”, KJV]. Sau, „e drept”. Ca nu cumva să se creadă că acela care laudă pe
Dumnezeu în rugăciune sau cântare prin darul special al limbilor nu se apropie de Dumnezeu în chip plăcut,
Pavel spune precis că o astfel de închinare e bună sau dreaptă. Deşi nu zideşte biserica, ea zideşte pe cel care
aduce laudă în felul acesta (vezi v. 4).
1 Corinteni 14:18
18. Mulţumesc lui Dumnezeu. [„Mulţumesc Dumnezeului meu”, KJV]. Dumnezeu trebuie să fie
recunoscut ca dătătorul darului limbilor. Versetul acesta arată că Pavel nu deprecia sau dispreţuia darul
limbilor.
Mai mult decât voi toţi. Totuşi, Biblia nu relatează nici o ocazie de exercitare a darului acestuia de
către apostol.
1 Corinteni 14:19
19. Biserică. Gr. ekklesia,(vezi Mat 18:17). Referirea nu e la clădirea în care sunt ţinute adunările
creştinilor, ci grupări organizate a credincioşilor, indiferent de locul în care ei s-ar putea aduna.
Cinci cuvinte. În NT numărul „cinci” e folosit adesea ca un număr rotund însemnând câţiva, câteva.
Astfel erau cinci vrăbii (Luc 12:6), cinci într-o casă (v. 52), cinci perechi de boi (cap. 14:19), etc.
Înţelese. [„Cu înţelegerea mea” KJV]. Sau „cu mintea mea”, adică, într-un alt fel decât în limbi, încât
să fie inteligibil pentru alţii.
Să învăţ. Gr. katecheo, „a instrui oral”, „a învăţa prin cuvântul gurii”. De la acest cuvânt derivă
termenul „catehism”, care originar însemna învăţătură orală ca la doctrinele credinţei. E mai bine a da o
foarte scurtă îndemnare în biserică, aşa cum e arătat de „cinci cuvinte”, dacă sunt de natură edificatoarea,
decât o lungă cuvântare care nu e înţeleasă de ascultători şi în felul acesta nu ajută la instruirea lor.
În limbă. [„Limbă necunoscută”, KJV]. Literal, „o limbă”.
1 Corinteni 14:20
20. Fraţilor. O formă obişnuită de a se adresa folosită Pavel (vezi cap. 1:10).
Copii. Corintenii se făleau mult cu înţelepciunea lor (vezi cap. 1:20; 8:1, 2). Ei tresăltau de bucurie
pentru realizările lor intelectuale, dar se purtaseră copilăreşte în legătură cu darurile Duhului. Ei aveau un
interes mai mare pentru darurile care erau de o natură mai spectaculoasă, ca de pildă limbile, decât pentru
cele care lucrau mai modest, şi totuşi erau mai efective pentru biserică, ca de pildă profeţia. Prin purtarea lor
ei lăsau la o parte acea inteligenţă superioară cu care se făleau, şi coborau la nivelul prunciei, deoarece
evaluau lucrurile după aparenţă. Multe lucruri de mică însemnătate ocupă timpul şi atenţia creştinilor,
excluzând gândirea şi accepţiunea valoroasă. Multe lucruri care capătă multă importanţă vor fi recunoscute
ca fiind comparabile cu jucăriile copiilor, când oamenii se confruntă realităţile judecăţii mature.
Răutate. [„Maliţiozitate”, KJV]. Gr. kakia „răutate”, „nelegiuire”, „stricăciune”, „malignitate”. În
legătură cu această calitate, copilaşii pot fi priviţi ca fiind foarte nevinovaţi. Această inocenţă este atitudinea

care va fi văzută în toţi aceia care sunt umpluţi de duhul lui Hristos.
Fiţi prunci. Gr. nepiazo, „a fi prunci”. Acest cuvânt arată o stare mai infantilă decât paidia, cuvântul
tradus „copii” în propoziţia anterioară. El sugerează că creştinii cu adevărat de curând născuţi din nou nu
vor avea o cunoştinţă experimentală cu privire la stricăciunea morală din lume. Probabil inocenţa aceasta cu
privire la „răutate” face parte din ceea ce avea Isus în minte când a afirmat că asemănarea cu copiii este
esenţială pentru toţi cei care urmează să intre in cer (vezi Mat 18:3).
Oameni mari. Gr. teleioi, „crescut deplin”, „matur”, „major”. În mintea voastră, dovediţi-vă a fi adulţi.
1 Corinteni 14:21
21. Lege. Gr. nomos, aici evident referindu-se la întregul VT (vezi Ioan 10:34).
Este scris. Citatul este din Isa 28:11, dar e în acord numai în general fie cu textul ebraic, fie cu LXX.
Pasajul originar este o avertizare pentru Israel cu privire la necredinţa lor şi tratarea dispreţuitoare a solilor
lui Dumnezeu. Pare ca ei să fi întrebat în derâdere dacă urma să fie trataţi ca nişte copilaşi strigându-li-se
deseori în urechi, „rând după rând” şi „învăţătură după învăţătură”, aşa cum erau învăţaţi copilaşii. Prin
profet, Dumnezeu răspundea că deoarece ei dispreţuiseră o învăţătură simplă, urma să fie învăţaţi printr-un
popor cu o limbă diferită şi cu exprimare străină. Aceasta este o referire la naţiunile păgâne, îndeosebi Asiria
şi Babilonia, de care iudeii fuseseră luaţi în captivitate. În captivitate, iudeii urmau să audă numai o limbă
care pentru ei avea să fie neinteligibilă şi barbară. Reiese, totuşi, că în felul cum foloseşte el acest pasaj VT,
Pavel scoate în evidenţă că aşa cum Dumnezeu a folosit în vechime alte limbi cu un scop, tot aşa acum el
foloseşte darul limbilor, pentru a îndeplini un scop important în era creştină.
1 Corinteni 14:22
22. Prin urmare. Cuvântul acesta leagă strâns propoziţia următoare cu observaţia anterioară. După
cum Dumnezeu a folosit pe vremuri pe asirieni şi pe babilonieni pentru a convinge pe israeliţii
necredincioşi, tot aşa acum El foloseşte darul limbilor pentru a convinge pe cei sceptici şi întârzietori în a
crede că solia evangheliei poartă pecetea Cerului. Un exemplu poate fi acela al coborârii Duhului Sfânt
asupra celor adunaţi în casa lui Corneliu (Fapte 10:24, 44-47).
Semn. Era un semn pentru cei care nu credeau. Aceasta nu vrea să spună că în clipa când credinţa e
statornicită, darul nu mai împlineşte o funcţiune folositoare. El încetează de a fi un „semn” dar poate
continua să zidească pe credincioşi (vezi v. 4).
Pentru cei credincioşi. [„Pentru cei care cred”, KJV]. Profeţia zideşte biserica şi are ca scop să
zidească gruparea credincioşilor (v. 2-4). Ea este un semn al prezenţei continue a lui Dumnezeu în biserică.
1 Corinteni 14:23
23. Dacă s-ar aduna. Cazul scos aici în evidenţă este un caz care reprezintă o rea folosire a darului
limbilor. Semnul acesta era rânduit ca la Corint, toţi vorbind în acelaşi timp, darul avea efectul opus.
Fără daruri. [„Neînvăţaţi”, KJV]. Gr. idiotai, (vezi v. 16). Aici cuvântul pare să se refere la persoane
care nu aveau cunoştinţă de fenomenul darului limbilor.
Necredincioşi. Ei pot fi sau iudei sau păgâni. Menţionarea necredincioşilor arată că necreştini luau
parte la adunări de creştini. Poate că veneau din curiozitate sau dintr-o dorinţă de a cunoaşte ceva cu privire
la religia creştină. La fel cu cei „neînvăţaţi”, ei urmau să fie la fel, neînstare de a înţelege ce avea loc.
Nebuni. Gr. mainomai, „a se înfuria”, „a delira”. Cuvântul apare în alt loc la Ioan 10:20; Fapte 12:15;
26:24, 25. Confuzia care rezulta din situaţia menţionată aici nu putea să transmită nici o idee de adevăr sau
de sfinţenie străinilor sau vizitatorilor care ar fi putut fi prezenţi. Dimpotrivă, ar fi dat o rea idee despre
creştinism, creând impresia că e o religie de confuzie şi nonsens.
1 Corinteni 14:24
24. Toţi proorocesc. Efectul unei manifestări a darului profeţiei asupra credincioşilor şi a persoanelor
neştiutoare e contrastat aici cu o desfăşurare de încurcătură de limbi. Cel care profetizează vorbeşte într-o

limbă cunoscută adunării.
Încredinţat de toţi. [„Convins de toţi”, KJV; „Mustrat de toţi”, G. Gal.]. Duhul Sfânt convinge de
păcat (vezi Ioan 10:8), în cazul acesta prin soliile celor care profetizează.
1 Corinteni 14:25
25. Descoperite. [„Se dau pe faţă”, KJV; „Învederate”, Nitz]. Fie prin trezirea conştiinţei şi când
adevăratele intenţii şi motive ale inimii erau date la iveală de Duhul Sfânt, fie prin descoperirea prin
inspiraţia Duhului Sfânt a faptelor ascunse privitoare la străinii prezenţi în adunare. Tocmai descoperirea
tainelor vieţii ei a adus pe femeia samariteană la convingerea că Isus era profet (Ioan 4:19; cf. v. 29).
Va cădea cu faţa la pământ. O postură de închinare obişnuită în Orient.
Va mărturisi. [„Va relata”, KJV]. Gr. apaggello, „a declara”. Solia lui este inversul celor spuse de
străinii care iau parte la adunările unde este o manifestare de limbi (v. 23). Convingerea lăuntrică produsă de
mărturia puternică a celor care au darul profeţiei, fiecare spunând clar, logic şi atrăgător faza specială a
revelaţiei dată lui de Duhul, îl îndeamnă să mărturisească credinţa sa în puterea lui Dumnezeu.
1 Corinteni 14:26
26. Atunci ce este de făcut? Adică: Care este deducţia care trebuie să fie trasă din ceea ce s-a zis? Ce
e deci de făcut?
Unul. [„Fiecare”, KJV]. Pavel nu vrea să spună că fiecare persoană poseda toate darurile diferite
enumerate aici, ci că toate darurile urma să fie în biserică în acelaşi timp, distribuite la diferiţi membri
potrivit cu înţelepciunea şi voia lui Dumnezeu (vezi cap. 12:6-11).
Are o cântare. [„Are un psalm”, KJV]. Adică, are capacitatea de a rosti una din cântările sacre aflate
în cartea Psalmilor într-un fel neobişnuit. Sau un credincios ar fi fost inspirat să compună o cântare de laudă
şi doreşte să o cânte în adunare (cf. Exo 15:20, 21; Jud 5:1; Luc 2:25–32).
Învăţătură. [„Doctrină”, KJV]. Sau „învăţătură” (vezi v. 6).
Descoperire. Aceasta probabil este o referire la ceea ce este descoperit cuiva care are darul profeţiei.
Aceasta e o comunicare de la Dumnezeu pentru folosul congregaţiei.
Tălmăcire. Vezi cap. 12:10; 14:5.
Zidirea. Compară v. 3-5. Vezi v. 12.
1 Corinteni 14:27
27. Limbă. [„O limbă necunoscută”, KJV]. Literal, „limbă”.
La rând. Adică, pe rând, nu toţi în acelaşi timp.
Unul să tălmăcească. Vezi cap. 12:10; 14:5. Poate că o persoană ar fi fost capabilă să tălmăcească tot
ce se spunea de ceia care vorbeau în limbi.
1 Corinteni 14:28
28. Să tacă. Aceasta arată că acela care era înzestrat cu darul limbilor avea o măsură de stăpânire
asupra exercitării darului (cf. cele de la v. 32).
Să-şi vorbească numai lui însuşi. Zidirea personală era aparent scopul primar al darului aşa cum era
manifestat la Corint (vezi Nota Adiţională la finele capitolului).
1 Corinteni 14:29
29. Doi sau trei. Sfatul pentru profeţi este asemănător cu cel dat celor înzestraţi cu darul limbilor.
Scopul sfatului este de a evita confuzia (vezi v. 33).

Ceilalţi. [„Celălalt”, KJV]. Literal, „ceilalţi”. Pentru identificarea „celorlalţi” vezi mai jos la „judece”.
Judece. Gr. diakrino, „a discrimina”, „a discerne”. Unii cred că „alţii” se referă la alte persoane din
biserică dotate cu darul profeţiei cum şi cu darul discernământului, sau deosebirii duhurilor, care urma să
aprecieze rostirile profeţilor care vorbeau şi să determine dacă soliile lor erau de la Dumnezeu sau erau
inspirate de vreo altă putere (cf. 1Tes 5:21; 1Ioan 4:1). Isus avertizase biserica privitor la faptul că urmau să
fie mulţi „prooroci mincinoşi”, care aveau să se ridice şi să înşele pe credincioşi, şi biserica trebuia să fie
atentă faţă de unii ca aceştia, mai ales când se apropie sfârşitul (vezi Mat 24:5, 11, 24; 2Tes 2:9–11). Alţii
cred că sfatul lui Pavel e adresat credincioşilor, a căror datorie este de a face o aplicaţie corespunzătore a
soliei la experienţa lor personală.
1 Corinteni 14:30
30. Făcută o descoperire. Dumnezeu este cel care face o descoperire celui care şade jos. Din respect
faţă de noua descoperire, vorbitorul din acel moment trebuie să pună capăt vorbirii sale. Numai câte un
profet urma să vorbească în acelaşi timp (v. 31).
Şade jos. Aceasta arată că adunarea şedea jos. Cel care se adresa adunării, fără îndoială stătea în
picioare (cf. cele de la Luc 4:16).
Să tacă. Gr. sigao, „a tăcea”, „a păstra tăcere”.
1 Corinteni 14:31
31. Să proorociţi toţi. Dacă era observată ordinea cuvenită în adunare şi fiecare la rând se adresa
bisericii, ar fi fost cu putinţă ca toţi cei care erau îndemnaţi, să dea un raport despre adevăr aşa cum le fusese
descoperit.
Toţi să capete învăţătură. [„Toţi să fie întăriţi”, KJV]. Sau, „toţi să poată fi îmbărbătaţi”. Soliile
combinate urmau să procure învăţătură corespunzătoare pentru toţi. Un membru ar fi putut să primească
încurajare şi ajutor ascultând la un anumit vorbitor, în timp ce alţii urmau să aducă îndemn plăcut altor
membri din adunare, şi în felul acesta toţi să fie zidiţi sufleteşte.
1 Corinteni 14:32
32. Supuse proorocilor. Pare că erau unii care pretindeau că nu puteau să tacă atunci când erau sub
inspiraţia Duhului sfânt. Susţinerea aceasta este tăgăduită de Pavel în mod direct. Adevăraţii profeţi aveau
stăpânire asupra minţii lor şi puteau să vorbească sau să tacă după voie. Inspiraţia nu înlătură
individualitatea şi libera alegere. Agentul omenesc exprimă în propriul său stil şi cu propriul său gând
adevărurile care i-au fost descoperite (vezi GC V-VII).
1 Corinteni 14:33
33. Neorânduielii. [„Confuziei”, KJV]. Dumnezeu nu este o fiinţă care să aibă în Sine sau să producă
dezordine, dezbinare sau confuzie. Adevărata închinare a lui Dumnezeu nu va avea ca rezultat dezordine de
nici un fel. Versetul acesta prezintă un principiu general, cârmuitor al creştinismului care este derivat din
natura lui Dumnezeu. El este Dumnezeul păcii, şi nu trebuie să se înveţe că El ar fi putut să aibă plăcere de o
formă de cult caracterizată prin confuzie de orice fel (vezi Rom 15:33; 16:20; 1Tes 5:23; Evr 13:20).
Creştinismul tinde să promoveze ordinea (vezi 1Cor 14:40). Nimeni care e supus conducerii Duhului Sfânt
nu va fi dispus să se angreneze în scene de dezordine sau confuzie ca aceea care ar rezulta din faptul că mai
multe persoane ar vorbi în acelaşi timp în limbi sau în profeţie. Închinătorul va fi gata să-şi exprime iubirea
şi recunoştinţa faţă de Dumnezeu în rugăciune şi mărturie, dar o va exprima cu seriozitate, duioşie, şi un
adevărat respect pentru păstrarea ordinii în casa lui Dumnezeu, şi nu cu o dorinţă de a întrerupe şi a tulbura
cultul plin de demnitate al lui Dumnezeu.
Toate bisericile. Principiul acesta al procedării ordonate la cultul public, notează Pavel, stăpâneşte în
toate bisericile, şi de aceea trebuia să fie acceptat şi în Corint. Dumnezeu este autorul păcii în toate locurile,
şi adevăraţii Lui credincioşi vor căuta să păstreze pacea în adorarea Lui, înfrânând orice dorinţă de a înălţa
eul printr-o desfăşurare nelatimp a înzestrărilor de la Duhul Sfânt date lor.

Unii redactori şi traducători leagă expresia „ca în toate bisericile sfinţilor” cu v. 34 (vezi RSV). E
imposibil de a decide cu precizie cărei propoziţii îi aparţine expresia cu adevărat.
1 Corinteni 14:34
34. Femeile să tacă. Dacă ultima expresie a v. 33 e legată cu v. 34 (vezi v. 33) pasajul zice: „Ca în
toate bisericile, femeile să tacă”. Cu o astfel de împărţire, porunca privitoare la faptul ca femeile să tacă e
arătată că e nu numai o restricţie regională din cauza unor împrejurări locale, ci o reflectare a obiceiului
general în toate bisericile. Că obiceiul era general, se poate deduce din 1Tim 2:11, 12, unde fără de a alege
vreo anumită biserică, Pavel îndeamnă: „Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau
voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai sus de bărbat, ci să stea în tăcere”.
Unii au găsit dificultate în a înţelege această oprelişte, în termeni, nu numai a concepţiilor noastre
moderne al locului femeilor în biserică, dar şi al locului şi serviciului femeilor în istoria biblică (vezi Jud
4:4; 2Rg 22:14; Luc 2:36, 37; Fapte 21:9). Pavel însuşi lăuda femeile care lucrau cu el în Evanghelie (Filp
4:3). Nu e nici o îndoială că femeile au îndeplinit un rol hotărât în viaţa bisericii. Atunci, pentru ce să fie
oprite de a vorbi în public? Răspunsul acesta se găseşte în v. 35.
Legea. Scripturile învaţă că, din cauza rolului ei în căderea bărbatului, femeii i s-a rânduit de
Dumnezeu o poziţie de subordonare faţă de soţul ei (vezi Gen 3:6, 16; Efes 5:22–24; 1Tim 2:11, 12; Titus
2:5; 1Pet 3:1, 5, 6). Datorită schimbării aduse prin intrarea păcatului în experienţa umană, viaţa armonioasă
pe care omul o cunoscuse mai înainte s-a sfârşit. Nu mai era posibil ca soţul şi soţia să aibă autoritatea egală
la conducerea căminului, şi Dumnezeu a ales să aşeze asupra bărbatului răspunderea majoră de a lua hotărâri
şi de a-şi învăţa familia (vezi PP 58, 59).
1 Corinteni 14:35
35. Să întrebe pe bărbaţii lor. O astfel de procedură ar evita întreruperi necorespunzătoare în serviciul
de cult şi se evita confuzia care ar însoţi astfel de întreruperi.
Ruşine. Lucrul acesta era adevărat deoarece atât obiceiul grec cât şi cel iudeu dicta ca femeile să fie
ţinute pe planul al doilea în treburile publice. Călcarea acestui obicei ar fi fost privită ca dezonorantă şi ar fi
adus ocară asupra bisericii.
1 Corinteni 14:36
36. De la voi. Biserica din Corint nu era cea dintâi, ci una dintre ultimele pe care le-a întemeiat Pavel.
De unde, biserica aceea nu era în poziţia de a prescrie reguli de conduită pentru alte biserici, sau de a
pretinde dreptul să difere de ele. Ea nu era singură în proclamarea Evangheliei; de aceea trebuia să dea
cuvenita consideraţie principiilor general acceptate în ce priveşte purtarea şi procedura în închinarea
publică. Biserica corinteană pare că adoptase obiceiuri neuzitate, ca de pildă acela de a permite femeilor să
apară la serviciul public dezvelite (vezi cp. 11:5, 16) şi să vorbească în biserică într-un fel necunoscut altor
biserici. Ei îngăduiseră să existe în biserică neregularitate şi confuzie. Dar ei nu aveau dreptul să difere de
alte biserici în felul acesta, şi nici nu aveau vreun drept de a spune altor biserici că şi ele trebuia să tolereze
astfel de confuzie şi dezordine. Ei ar fi trebuit să-şi recunoască datoria de a se conforma practicii
organizaţiei generale a bisericilor creştine.
Numai până la voi. Biserica corinteană nu era cea dintâi care să fie înfiinţată, şi nu era nici singura.
Prin servii Săi, Dumnezeu înfiinţa biserici în multe ţări. Dacă o biserică avea dreptul să iniţieze obiceiuri şi
deprinderi aparte, altele de asemenea aveau. Dacă ar fi fost să se adopte ideea aceea, rezultatul ar fi fost
confuzie şi dezordine. De aceea toate bisericile trebuia să adopte acelaşi plan general pentru procedare la
cultul public, şi obiceiuri care nu erau adoptate în alte biserici, nu ar fi trebuit să fie îngăduite la Corint.
1 Corinteni 14:37
37. Că este prooroc. Toţi aceia care pretind că au primit oricare din darurile Duhului, dar refuză de a
recunoaşte instrucţiunea dată de Pavel ca venind de la Domnul, ar arăta prin aceasta că inspiraţia lor nu era
de sus.
Domnului. Pavel nu vorbea pe temeiul propriei sale autorităţi sau în propriul său nume. El vorbea
corintenilor în numele Domnului şi sub inspiraţia Duhului Său. Acceptând sfatul lui şi ascultând de

instrucţiunile care veneau la ei prin el, arătau că erau dispuşi să fie conduşi de Domnul. Adevărata credinţă
totdeauna îşi va demonstra autenticitate printr-un respect atent faţă de poruncile lui Dumnezeu. Pe de altă
parte, orice mărturisire de credinţă care trece cu vederea poruncile divine, respinge autoritatea Scripturilor,
şi nu dă atenţie păcii şi ordinii bisericii, dă dovadă că nu e autentică.
1 Corinteni 14:38
38. Nu înţelege. Gr. agnoeo, „să nu înţeleagă”, „să nu recunoască”. De fapt, Pavel spune că dacă
cineva nu ar recunoaşte faptul că apostolul era inspirat de Dumnezeu, şi de aceea nu ar fi primit
instrucţiunile sale ca fiind porunci ale lui Dumnezeu, face lucrul acesta cu propria sa primejdie. Pavel
dăduse dovadă suficientă cu privire la însărcinarea dată lui de Dumnezeu şi nu avea nevoie să spună nimic
în plus în privinţa aceasta. Cineva care ar fi respins sfatul care venea prin apostol urma să fie lăsat să sufere
consecinţele. Nu era nimic în plus ce s-ar mai fi putut face pentru el; el trebuia să răspundă înaintea lui
Dumnezeu pentru purtarea lui răzvrătită.
Ignoranţa voită faţă de poruncilor lui Dumnezeu nu va scuza pe nimeni, ci va avea ca rezultat ruina
finală. Duhul Sfânt nu va continua la nesfârşit să stăruie pe lângă cineva care cu încăpăţânare se agaţă de
propriile sale idei şi de felul său de purtare eronate, chiar şi după ce i-a fost arătată calea cea dreaptă (vezi
Gen 6:3; Ose 4:17). O astfel de ignoranţă încăpăţânată, voită, faţă de planurile lui Dumnezeu pentru lume
urmează să fie o atitudine caracteristică a unei anumite categorii de persoane în zilele de pe urmă, şi va servi
ca un semn de apropierea sfârşitului (vezi 2Pet 3:3-5). E primejdios de a lepăda lumina de la Dumnezeu cu
scopul de a satisface dorinţele inimii fireşti, care este totdeauna în vrăjmăşie faţă de Dumnezeu (vezi Rom
8:6–8; Gal 5:16, 17; 1Ioan 2:15, 16).
Să nu înţeleagă. Dovezile textuale sunt împărţite (cf. p. 10), între exprimarea aceasta şi exprimarea „el
nu e recunoscut”. Dacă e adoptată exprimarea de la urmă, înţelesul este probabil că atari persoane nu sunt
recunoscute de Dumnezeu. O astfel de experienţă este opusul aceleia descrise în cap. 8:3: „Dacă iubeşte
cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu”.
1 Corinteni 14:39
39. Râvniţi. Gr. zeloo „a fi zelos pentru”. Rezumându-şi argumentaţia, Pavel reafirmă prioritatea dată
profeţiei în v. 1, unde atrăgea atenţia la darul profeţiei ca înzestrarea spirituală cea mai de dorit pe care să o
caute creştinul. E foarte de dorit ca cineva să fie în stare să vorbească sub inspiraţia Duhului Sfânt în aşa fel
ca biserica să fie zidită.
Fără să împiedicaţi. [„Nu interziceţi”, KJV; „Nu-l opriţi”, G. Gal.]. Nici un obstacol nu trebuie să fie
pus în calea exercitării darului limbilor. Singurul lucru de care să se ferească este folosirea darului în
adunările publice când nu e de faţă un tălmăcitor (vezi Nota Adiţională la finele capitolului).
1 Corinteni 14:40
40. Cu rânduială. [„În ordine”, KJV]. Gr. kata taxin, „după rang”, „potrivit aranjamentului”. Expresia
era folosită ca un termen militar arătând regularitatea şi ordinea în care o armată se alinia în şiruri în
aranjament ordonat. Multe întrebări s-ar putea pune cu privire la metodele şi formele de cult în biserică, dar
bunul simţ şi respectul cuvenit lui Dumnezeu vor arăta care e corespunzătoare şi vor împiedica pe
închinători de la excese. Totul ar trebui să fie făcut cu bunăcuviinţă, aşa cum se cuvine Creatorului
Atotputernic, şi n-ar trebui să fie nici o confuzie, nici un zgomot care nu e necesar, sau dezordine (vezi Hab
2:20; Ev 314, 636, 637; Ed 243; PK 48, 49; PP 303; 4T 626).
Creştinul ar trebui să se ferească totdeauna de formalism în cultul public. Dumnezeu nu doreşte
paradă externă şi etalare de talent, ci devoţiune sinceră şi iubitoare faţă de El exprimată în rugăciune şi laudă
(vezi Ioan 4:24; 9T 143). Demnitatea şi respectul sunt esenţiale, dar ele vor fi inspirate de un autentic simţ al
maiestăţii şi măreţiei lui Dumnezeu, şi nu de vreun răspuns la îndemnurile inimii fireşti la înălţare de sine.
Pentru ca închinarea noastră să fie cu adevărat plină de respect, ea trebuie să fie condusă în aşa fel încât toţi
cei de faţă să ia parte în chip inteligent la tot ceea ce se face. De aceea, orice folosire a unei vorbiri care nu e
înţeleasă, e cu totul nelalocul ei, afară de cazul că o astfel de limbă e tălmăcită pentru folosul tuturor.
NOTĂ ADIŢIONALĂ LA CAPITOLUL 14

Două vederi principale sunt susţinute cu privire la darul limbilor aşa cum e tratat în cap. 14: (1) Că
manifestarea trebuie să fie descrisă în termenii fenomenului limbilor din Ziua Cincizecimii (Fapte 2); că
limba vorbită sub influenţa darului era o limbă străină, limbă care putea fi uşor înţeleasă de un străin de
limba aceea; că vorbirii într-o limbă străină în biserică atunci când nu era de faţă nimeni care să înţeleagă
limba, corintenii perverteau funcţiunea darului; şi că această rea întrebuinţare era ceea ce mustra Pavel. (2)
Că manifestarea era diferită de aceea din Ziua Cincizecimii; că limba nu era una vorbită de oameni, şi că în
felul acesta nici un om nu putea înţelege afară de cazul că era prezent un tălmăcitor care poseda darul
Duhului pentru a înţelege limba (1Cor 12:10); că funcţiunea lui era de a întări credinţa noilor convertiţi
(1Cor 14:22; cf. Fapte 10:44–46; 11:15) şi pentru a procura zidire spirituală personală (1Cor 14:4); că Pavel
mustra în 1Cor 14 exercitarea în adunări publice a acestui dar, rânduit în primul rând pentru zidire
particulară, personală. Alte vederi combină elemente ale acestor două.
Ar fi de ajutor la o considerare a acestei chestiuni să se enumere caracteristicile darului limbilor aşa
cum s-au manifestat la Ziua Cincizecimii şi în Corint. În ce priveşte o tratare a darului la Ziua Cincizecimii,
vezi Fapte 2:4. Darul cu prilejul acela era clar o capacitate de a vorbi în limbi străine, şi scopul darului a fost
de a înlesni răspândirea Evangheliei (cf. AA 39, 40). A doua funcţiune poate fi văzută în experienţa lui Petru
în casa lui Corneliu, unde manifestarea darului a convins pe Petru şi pe creştinii iudei sceptici care erau cu el
că Dumnezeu primea neamurile (vezi Fapte 10:46), şi de asemenea a convins pe Corneliu şi pe cei care erau
cu el că lucrarea lui Petru purta semnătura cerului.
Cu privire la darul manifestat mai târziu în Corint sunt notate următoarele caracteristici: (1) Darul este
inferior profeţiei (1Cor 14:1). (2) Cel care vorbea în limbi se adresa lui Dumnezeu, nu oamenilor (v. 2). (3)
Nimeni nu înţelegea pe cel care vorbea în limbi (v. 2). (4) Vorbitorul era „în duh”, adică într-o stare de extaz
(1Cor 14:2, 14; cf. cele de al Apoc 1:10). (5) Cel care vorbea, rostea taine (1cor 14:2; în ce priveşte o
definiţie a tainelor vezi Rom 11:25). (6) Cel care vorbea se zidea pe sine, nu biserica (1Cor 14:4). (7) Pavel
dorea ca toţi să aibă darul (v. 5). (8)Cel care vorbea trebuia să se roage ca să şi tălmăcească aşa încât
biserica să poată fi zidită (v. 12, 13). (9) Priceperea sau mintea e neroditoare când cineva se roagă într-o
„limbă”, arătând prin aceasta că experienţa nu e a unei minţi conştiente (v. 14). (10) Darul era un semn
pentru cei care nu credeau (v. 22). (11) Darul trebuia să fie folosit în biserică numai dacă era prezent un
tălmăcitor (v. 27); altminteri vorbitorul trebuia să-şi vorbească numai lui însuşi şi lui Dumnezeu (v. 28).
Corintenii erau îndemnaţi să nu împiedice vorbirea în limbi (v. 39).
Această listă de caracteristici ale darului lămureşte faptul că apostolul nu se ocupă de un dar
contrafăcut. El trecuse „limbile” între darurile autentice ale duhului (cap. 12:8-10), şi nicăieri nu sugerează
că manifestarea descrisă în cap. 14 nu e de la Dumnezeu. Dimpotrivă, el îl laudă (cap. 14:5, 17), pretinde că
el vorbea în limbi mai mult decât corintenii (v. 18), doreşte ca toţi să aibă darul, şi îndeamnă pe credincioşi
să nu oprească exercitarea darului (v. 39). Ţinta lui în tot cursul tratării e de a arăta locul lui cuvenit şi
funcţiunea lui legitimă şi să avertizeze contra abuzării de el.
Corintenii abuzau de acest dar; este un lucru evident. Ei vorbeau în limbi în biserică atunci când nu
era de faţă nici un tălmăcitor şi când nimeni în afară de vorbitor nu avea vreun folos. Pare că mai mulţi
vorbeau în acelaşi timp, şi în timp ce alţii profetizau, sau învăţau, etc. Aceasta avea drept urmare o confuzie
generală (v. 26-33, 40).
Întrebarea dacă limbile foloseau un limbaj vorbit sau unul necunoscut oamenilor, sau simple sunete
nearticulate, a fost mult dezbătută de comentatori. Aceia care cred că vorbirea era într-o limbă străină pentru
vorbitor dar înţeleasă de cei care cunoşteau limba, argumentează prin ceea ce ei numesc analogia Scripturii,
că darul din Corint ar trebui să fie explicat pe temeiul manifestărilor din Ziua Cincizecimii (Fapte 2) şi din
alte ocazii (Fapte 10:44–46; 11:15; 19:6) şi că deci scopul era clar de a face în stare pe oameni să predice
Evanghelia în limbi mai înainte necunoscute pentru ei. Pasaje ca 1Cor 14:2, care arată că nimeni nu înţelege,
ei le interpretează ca însemnând că nimeni din cei de faţă nu înţelege, deşi străinii ar putea să înţeleagă. Ei
arată mai departe că e dificil de a concepe că Duhul Sfânt S-ar manifesta într-o limbă necunoscută în
circumstanţe ca acelea din cap. 14.
Aceia care susţin că fenomenul consta din sunete neinteligibile fără legătură cu vreun limbaj omenesc,
argumentează că acesta e felul cel mai natural de a interpreta diferitele pasaje despre care e vorba, şi că
aceasta este concluzia inevitabilă de tras când sunt luate în consideraţie toate caracteristicile prezentate. Ei

cred că ilustraţiile lui Pavel din v. 76-10 sunt intenţionate să arate că exprimările erau fie sunete nearticulate,
fie o limbă cu neputinţă de a fi înţeleasă de oameni afară de cazul că erau stăpâniţi de Duhul şi că erau
înzestraţi cu darul tălmăcirii (cap. 12:10).
Indiferent care vedere este adoptată, un lucru e sigur, că manifestarea darului la Ziua Cincizecimii şi
scopul pentru care fusese dat (Fapte 2) diferea în multe privinţe de darul manifestat la Corint. Darul de la
Corint servea să zidească pe cel care vorbea, nu pe alţii (1Cor 14:4). Pavel nu încuraja folosirea lui în public
afară de cazul că era de faţă un tălmăcitor (v. 12, 13, 27). El nu recomanda folosirea lui în biserică (v. 19,
28). Adresarea era către Dumnezeu, nu către oameni (v. 2, 28). Cel care vorbea era într-o stare de extaz, cu
mintea sa conştientă adormită (v. 14). Lucrurile acestea nu erau adevărate cu privire la darul care s-a
revărsat asupra ucenicilor la Ziua Cincizecimii. Capacitatea de a vorbi în limbi străine era în mod deosebit
intenţionată spre a zidi pe alţii. El a fost acordat aşa fel ca ucenicii să poată predica Evanghelia fără
serviciile unui tălmăcitor. Adresarea în limbi era pentru oameni, nu pentru Dumnezeu, şi vorbitorul nu era
într-o stare extatică, ci funcţiona chiar aşa ca cineva care ar fi dobândit îndemânarea de a vorbi în acea limbă
prin studiu (vezi Fapte 2).
Din cauza unor obscurităţi cu privire la felul precis în care se manifesta în vechime darul limbilor, lui
Satana i-a venit uşor să contrafacă darul. Strigăte incoerente erau bine cunoscute şi larg întâlnite la cultul
păgân. La fel şi mai târziu, sub masca creştinismului, au apărut din timp în timp diferite manifestări de aşa
zise limbi. Totuşi, când aceste manifestări sunt comparate cu specificările biblice ale darului limbilor, ele
sunt găsite că sunt ceva cu totul contrar darului dat pe vremuri de Duhul. Aceste manifestări trebuie deci să
fie respinse ca false. Totuşi, prezenţa contrafacerii nu trebuie să ne determine să vorbim nedemn despre ceea
ce este autentic. Dreapta manifestare a darului cu care se ocupă Pavel în 1Cor 14 îndeplinea o funcţiune
folositoare. E adevărat, se abuza de el, dar Pavel căuta să corecteze abuzurile şi să pună lucrarea darului la
locul lui şi în funcţia lui cuvenită.
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1 Corinteni 15:1
1. [„De altfel”, KJV]. Gr. de,„dar”, sau „acum”, aici marcând o schimbare în şirul gândirii, şi
introducerea unui subiect nou, învierea.
Capitolul acesta cuprinde ceea ce s-ar putea numi slava culminantă a epistolei, o expunere a
adevărului învierii. Tratarea poate fi împărţită în patru secţiuni: (1)dovada că există o înviere (v. 1-34); (2)
natura corpurilor celor înviaţi (v. 35-50); (3) o enunţare privitoare la ceea ce se va întâmpla cu cei care sunt
vii la a doua venire a lui Hristos (v. 51-54); (4) consecinţele practice ale acestei doctrine (v. 55-58).
Mărturia învierii lui Isus dată în v. 3-8 se referă la unele incidente nerelatate în Evanghelii (vezi v. 6, 7).
Capitolul declară că moartea şi învierea lui Hristos erau subiecte ale profeţiei din vechime, şi erau
evenimente susţinute de mărturia martorilor vii (v. 5, 6). Este una din cele mai timpurii mărturii scrise cu

privire la înviere, scrisă în cuprinsul a 25 de ani de la eveniment (vezi p. 102, 103). Ea arată că dovada
învierii ca un fapt literal, istoric era suficientă pentru a convinge intelectul puternic al unui contemporan
ostil în persoana lui Pavel însuşi.
Printre rătăcirile care se furişaseră în biserica din Corint ca rezultat al scăderii nivelului moral la unii
dintre credincioşi, era respingerea credinţei în înviere (vezi cap. 3:3; 5:1, 2; AA 319). Tratarea detailată din
partea lui Pavel a acestei doctrine scoate în evidenţă importanţa ei vitală (cf. Ioan 5:28, 29; 11:25; Fapte
23:6; 24:14, 15; Rom 1:3, 4; Filp 3:10, 11; Apoc 20:6). Satana e totdeauna gata să smulgă un adevăr vital şi
să-l îndepărteze şi să-l înlocuiască cu eroare amăgitoare; de aceea creştinii ar face bine dacă ar revedea
adesea principalele adevăruri evanghelice, umplându-şi mintea cu ele, pentru ca să nu fie loc pentru idei
greşite (vezi 2Tim 2:15).
Fac cunoscut. [„Declar”, KJV]. Gr. gnorizo, „a face cunoscut”, „a face să fie cunoscut”, dar întrucât
Pavel repetă ce deja spusese corintenilor, cuvântul poate fi folosit în sensul de „a repeta”, „a reaminti”.
Apostolul consideră ca fiind necesar să repete substanţa predicii sale, şi făcând aşa, pune un accent special
pe doctrina învierii.
Evanghelia. Vezi Mar 1:1. Conţinutul Evangheliei, sau „vestea bună” pe care Pavel o predicase
corintenilor se poate deduce din cap. 1:7-9, 17-24; 2:2; etc., din care se va vedea că jertfa lui Hristos stă în
fruntea soliei. În mod necesar cu subiectul acesta central e asociată doctrina morţii ispăşitoare a
Mântuitorului (cap. 15:3). Tot ce e în legătură cu viaţa lui Hristos pe pământ e de interes şi importanţă
pentru credincios, dar Pavel aici dă la iveală faptul că vestea glorioasă a mântuirii îşi atinge culmea în
înviere.
Primit. Pavel predicase cu credincioşie Evanghelia, şi acum aminteşte membrilor bisericii că ei
primiseră şi acceptaseră solia ei.
Rămas. [„Staţi”, KJV]. Forma greacă a verbului sugerează că ei rămăseseră şi continuau să rămână în
credinţa pe care le-o făcuse cunoscută Pavel. El întemeiase biserica din Corint (vezi Fapte 18). Era deci
corespunzător ca el să le reamintească marile adevăruri pe care fusese întemeiată biserica, dar de la care
atenţia lor fusese abătută de alte lucruri care fuseseră introduse printre ei, ca de pildă subiecte de ceartă şi de
dispută. E bine ca creştinilor să li se reamintească adesea de Evanghelia prin care Duhul Sfânt efectuase
convertirea lor; o astfel de repetiţie va ajuta să-i ţină smeriţi, şi să-i scape de dependenţa de propriile lor
realizări filozofice (cf. Cols 2:8).
1 Corinteni 15:2
2. Mântuiţi. Literal, „sunteţi stăruitor mântuiţi”. Mântuirea este o experienţă continuă (vezi rom 8:24;
COL 65).
O ţineţi aşa. [„Păstraţi în memorie”, KJV; „Ţineţi cu tărie”, G. Gal.]. Mai degrabă, „ţineţi cu tărie”,
adică, la aceea ce predicase Pavel. Această ţinere cu tărie înseamnă mai mult decât un consimţământ
intelectual faţă de doctrine, arată absolută convingere despre lucrul crezut. O astfel de convingere ar duce la
o purtare compatibilă cu credinţa lor, şi nu le-ar permite să cultive gânduri eronate.
Degeaba aţi crezut. Nu era nimic greşit în solia care fusese predicată, dar calitatea credinţei corintene
în acea solie se poate să fi fost discutabilă. Dacă credinţa lor ar fi fost fără tragere de inimă, ar fi fost de
mică valoare. Dacă credinţa lor ar fi fost fermă, atunci ei ar fi văzut că doctrina lui Pavel era îndestulătore
pentru a-i călăuzi pe calea mântuirii. După ce a spus lucrul acesta apostolul merge mai departe să-i asigure
că le dăduse într-adevăr Evanghelia cea adevărată.
1 Corinteni 15:3
3. V-am învăţat. [„V-am predat”, KJV; „V-am dat”, G. Gal.]. Pavel nu pretinde deloc că e autorul
evangheliei pe care o predică. El lămureşte faptul că dă mai departe o solie care-i fusese dată de Domnul (cf.
1Cor 11:2, 23; Gal 1:12; Efes 3:2, 3). Aceasta subliniază originea divină a doctrinei pe care o predică, în
felul acesta înălţându-şi solia şi făcând ascultarea de ea imperativă.
Înainte de toate. Fie întâi în ordinea prezentării sau întâi în importanţă. Apostolul prezintă patru fapte

care stau „înainte de toate” [„întâi”] între cele pe care el le dăduse credincioşilor: (1) Hristos a murit pentru
păcatele noastre, (2) Hristos a fost înmormântat, (3) Hristos a fost înviat şi (4) Hristos S-a arătat (v. 3-5).
Unii au sugerat că acestea alcătuiesc baza pentru cel mai timpuriu crez creştin.
Pentru păcatele noastre. Cuvântul grec tradus „pentru” (huper) are înţelesul „în favoarea” sau „din
cauza”. Isus, Mielul lui Dumnezeu, a murit ca o jertfă ispăşitoare pentru păcatele noastre. El a murit pentru a
face o ispăşire pentru păcat (vezi Rom 3:24–26; 4:25; 5:8; 2Cor 5:21; Gal 1:4; 1Pet 2:24). Acesta este
primul mare fapt predicat de Pavel corintenilor. Moartea locţiitoare a lui Hristos a făcut ispăşire pentru
păcatele noastre, dar El n-a rămas sub puterea morţii. Întrucât El n-a păcătuit, moartea nu-L putea ţine, şi El
S-a ridicat triumfător din mormânt (vezi Ioan 10:17; Fapte 2:22–24).
Scripturi. Reiese că Pavel dăduse convertiţilor săi temei biblic deplin pentru credinţa lor, şi putea
acum să facă apel la multe din profeţiile cu privire la Mesia care se găsesc în VT (cf. cele de la Luc 24:26,
27, 44). În altă parte puternicele lui aplicaţii ale pasajelor care se ocupau cu viaţa, suferinţele şi moartea lui
Mesia cel făgăduit, aduseseră convingeri ascultătorilor săi şi impuseseră tăcere opoziţiei criticilor iudei (vezi
Fapte 9:19–22; 13:14–41; 17:3; 18:4–6; 24:14; 26:4–8, 22, 23; 28:23).
1 Corinteni 15:4
4. Îngropat. Înmormântarea lui Hristos a certificat faptul că Mântuitorul nostru murise cu adevărat şi
procura condiţia necesară pentru certificarea învierii. Cererea lui Iosif din Arimatea de autorizare de a lua
trupul Mântuitorului de pe cruce a dus la cercetarea din partea lui Pilat cu privire la adevărul faptului morţii
Sale (Mar 15:43-45). Pregătirea pentru îngroparea Lui aşa cum e relatată în Evanghelii, şi relatarea aşezării
Lui în mormânt şi păzirii de soldaţi romani la instigaţia preoţilor celor mai mari, toate dau asigurarea că el
murise (vezi Mat 27:57–60, 62–66; Luc 23:50–56; Ioan 19:38–42).
A înviat. [„A înviat iarăşi”, KJV]. „Iarăşi” e adăugat. Verbul este la forma pasivă perfectă şi deci dă
înţelesul „a fost înviat şi e încă viu”. Verbele anterioare „a murit” (v. 3), şi „a fost îngropat” (v. 4) apar la
timpul aorist, ca evenimente istorice în trecut, în contrast cu sensul continuu lăsat a se înţelege de perfect. În
felul acesta Pavel scotea în evidenţă nu numai că Isus înviase dintre morţi, dar şi că El continuă de a fi în
starea de înviat, şi condiţia de a fi fost astfel înviat e permanentă.
A treia zi. În ce priveşte o tratare a intervalului dintre moartea şi învierea lui Hristos, vezi Vol. V, p.
248-251. Com. Mat 12:40; Luc 24:46.
1 Corinteni 15:5
5. S-a arătat. [„A fostă văzut”, KJV]. Sau „a apărut”, în care caz acţiunea ar reveni Domnului înviat şi
nu nepregătitului Petru. Pavel încă prezintă lista punctelor majore ale Evangheliei pe care o propovăduise
corintenilor (v. 3).
Chifa. Gr. kephas, o transliterare a numelui aramaic Kepha, care e tradus în greceşte Petros de unde
Petru (vezi Mat 4:18). În ce priveşte arătarea lui Hristos lui Petru, vezi Luc 24:34. Pavel face aici apel la
mărturia acelora care aveau cunoştinţă de mâna întâi cu privire la înviere, şi îndeosebi la aceia care încă
trăiau pentru a atesta adevărul ei. Întrucât el numai împrospăta gândurile lor cu privire la doctrina pe care
le-o predicase mai înainte, nu încerca să reproducă toate dovezile disponibile, ci doar să rezume ceea ce ei
deja ştiau.
Doisprezece. Sunt slabe dovezi textuale (cf. p. 10) pentru exprimarea „unsprezece”, care fără îndoială
este o încercare de a armoniza versetul acesta cu numărul apostolilor care rămăseseră după moartea lui Iuda
şi înainte de alegerea lui Matia (cf. Fapte 1:26). La întâia arătare a lui Hristos apostolilor Săi, numai zece
fuseseră de faţă, întrucât Toma lipsea din grup (Ioan 20:24). Dar Pavel fără îndoială folosea titlul
„doisprezece” ca o denumire oficială a grupului apostolic; deci nu e nici o discrepanţă vitală între versetul
acesta şi faptele istorice.
1 Corinteni 15:6
6. Peste cinci sute. Evangheliile nu fac nici o amintire cu privire la faptul că Isus S-a arătat la o cată
atât de numeroasă, dar o afirmaţie făcută de Matei e fără îndoială o referire la această adunare (vezi cap.
28:10, 16; Nota Adiţională la Mat 28). Cei unsprezece, în ascultare de instrucţiunea Domnului lor înviat

(Mat 28:9, 10) s-au dus în Galilea. E greu cu putinţă ca ei să fi ţinut pentru sine vestea acestei întâlniri
divine, ci fără îndoială au informat pe credincioşi că Isus avea de gând să Se întâlnească cu ei. Peste 500 au
răspuns la încunoştiinţare, demonstrând că Domnul avea mult mai mulţi ucenici decât e presupus în general.
Cei mai mulţi sunt încă în viaţă. [„Cei mai mulţi rămân până acum”, KJV; „Cei mai mulţi trăiesc”, G.
Gal.]. Adică, cei mai mulţi din cei 500 erau încă în viaţă când Pavel scria epistola sa. Uniţi, ei puteau să dea
mărturie puternică despre certitudinea învierii lui Isus Hristos, deoarece un eveniment care putea fi atestat
de atât de mulţi martori de mâna întâi nu putea fi uşor răsturnat.
Au adormit. Gr. koimao, „a adormi” (vezi Ioan 11:11). Expresia aceasta e folosită în Scripturi pentru a
însemna moartea (vezi Mat 9:24; Fapte 7:60; 1 Cor. 15:18; 1Tes 4:13–15; 2Pet 3:4).
1 Corinteni 15:7
7. Iacob. Nu e nici o dovadă cu privire la care Iacob e vorba, dar cei mai mulţi comentatori îl
identifică cu Iacob, fratele Domnului. În ce priveşte o tratare a identităţii diferiţilor bărbaţi numiţi Iacob,
vezi Introducerea la Epistola lui Iacob. Nu e nici o altă relatare cu privire la arătarea Domnului lui Iacob, dar
dacă Iacob cel menţionat aici e fratele Domnului şi conducătorul conciliului de la Ierusalim (vezi Fapte
12:17; 15:13), atunci Pavel trebuie să-l fi întâlnit şi fără îndoială să fi avut mărturie personală de la Iacob cu
privire la arătarea la care se face referire aici.
Tuturor apostolilor. Aceasta fără îndoială se referă la cea din urmă arătare apostolilor, la data înălţării
Sale la cer (vezi Fapte 1:6-12).
1 Corinteni 15:8
8. După ei toţi. [„Cel din urmă dinte toţi”, KJV]. Această expresie dă naştere la puternica presupunere
că lista anterioară de arătări e aranjată în ordine cronologică, şi că Pavel era cel din urmă căruia Hristos i se
arătase personal.
Unei stârpituri. [„Unuia născut nelatimp”, KJV; „Născutului fără vreme”, G. Gal.]. Gr. ektroma.
„avort”, „embrionul născut mort”. Cuvântul acesta apare numai aici în NT grec, dar e folosit în LXX (Num
12:12; Iov 3:16; Ecl 6:3). Apostolul lasă a se înţelege că în comparaţie cu ceilalţi apostoli, el nu e mai bun
decât o stârpitură. Ceilalţi ucenici au crescut şi s-au maturat în lucrarea lor, în timp ce el, Pavel, a fost brusc
lansat în lucrarea lui de apostol. Se poate de asemenea ca el să exprime simţământul său de nevrednicie de a
fi numărat în rândul ucenicilor din cauza felului cum tratase mai înainte pe cei care credeau în Hristos (vezi
Fapte 7:58; 8:1, 3; 9:1, 13, 21; 26:10). Prin sârguinţa lui stăruitoare apostolul părea să fi arătat că simţea o
mare obligaţie de a compensa lipsa lui de asociaţie personală cu Isus.
1 Corinteni 15:9
9. Cel mai mic. El fusese cel din urmă dintre toţi (v. 8), acum susţine că e cel mai mic (cf. cele de la
Efes 3:8).
Nu sunt vrednic. Adică, necorespunzător, nevrednic, insuficient calificat. Pavel recunoaşte adevărul
că nimeni, de la sine, nu e în vreun fel oarecare vrednic de a fi chemat în slujba lui Dumnezeu (vezi 2Cor
3:5).
Pentru că am prigonit. Reiese că el niciodată nu şi-a iertat pătimaşa lui împotrivire anterioară contra
credincioşilor creştini, şi amintirea acelei experienţe tindea să-l ţină smerit şi continuu recunoscător pentru
bunătatea Domnului (vezi Fapte 22:4; 26:9–11; Gal 1:13; 1Tim 1:13). În inima cu adevărat convertită,
iertarea lui Dumnezeu produce o conştienţă a păcatului ca şi sentimente de recunoştinţă şi smerenie. O astfel
de experienţă înzestrează pe un om pentru mărturisire altora.
1 Corinteni 15:10
10. Harul lui Dumnezeu. În ce priveşte o definiţie a „harului”, vezi Rom 3,24. Tot ceea ce Pavel
devenise sau realizase în serviciul Domnului atribuia îndurării, favorii şi puterii nemeritate a lui Dumnezeu.
El învăţase lecţia esenţială că toate realizările omeneşti sunt fără de valoare în lucrarea lui Dumnezeu dacă
sunt separate de o împărtăşire a sufletului de acea viaţă spirituală de la Dumnezeu care e numită „har”. Pavel
ştia că toată râvna, evlavia, toate capacităţile şi tot succesul lui ca apostol erau rezultatul favorii nemeritate

pe care Dumnezeu le manifestase faţă de el. Prin harul lui Dumnezeu el fusese făcut în stare să săvârşească
mai mult decât ceilalţi lucrători.
Sunt ce sunt. Expresia subliniază condiţia stării spirituale a lui Pavel, şi nu conţine nici un egoism
lăudăros.
N-a fost zadarnic. O notă de uşurare recunoscătoare se furişează aici în cuvintele lui Pavel – e bucuros
că harul lui Dumnezeu n-a fost irosit când a fost revărsat asupra lui.
Lucrat mai mult. Adică, a lucrat mai din greu. Consacrarea şi munca din greu rareori dau greş de a
produce roade îmbelşugate. Dar aşa cum arată expresia următoare, apostolul nu a îngăduit ca vreo mândrie
copleşitoare să întineze succesul lui evanghelistic.
Nu eu. Pavel nu lăsa loc pentru nimeni să-şi închipuie că el îşi dădea onoare sieşi; el dă toată slava lui
Dumnezeu. Toţi aceia care obţin adevărat succes în lucrarea lui Dumnezeu pe pământ vor recunoaşte că
orice lucru bun pe care l-au săvârşit a venit din harul dătător de putere al lui Dumnezeu (cf. Gal 2:20; Filp
2:13; 4:13).
1 Corinteni 15:11
11. Astfel dar. [„De aceea”, KJV]. Aici Pavel încheie comparaţia dintre sine şi ceilalţi apostoli (v. 9,
10), şi trage concluzia că întrucât orice mărturie creştină valabilă îşi trage puterea de la Dumnezeu,
identitatea şi personalitatea martorului omenesc e relativ lipsită de importanţă.
Aşa propovăduim. Ce mărturie îndrăzneaţă cu privire la unitatea mărturiei apostolice. Toţi apostolii
dădeau aceeaşi mărturie cu privire la învierea lui Hristos; deci era ceva lipsit de însemnătate care dintre ei
adusese solia corintenilor. Principiul acesta este aplicabil universal, şi poate fi reţinut cu folos în biserica
modernă. Agentul omenesc este numai o port-voce folosită de Duhul Sfânt pentru a transmite adevăr
oamenilor, şi dacă succesul încoronează eforturile lui, onoarea aparţine lui Dumnezeu (cf. cap. 3:6).
Voi aşa aţi crezut. Pavel reaminteşte cititorilor săi din Corint despre acceptarea adevărului predicat de
el, care era acela al tuturor apostolilor.
1 Corinteni 15:12
12. Iar. [„Acum”, KJV]. Cu versetul acesta apostolul începe argumentele bine întemeiate cu privire la
înviere. În v. 5-8 el a stabilit baza istorică a învierii prezentând mărturie de la o mulţime de martori oculari
de încredere. El întreabă acum, cum în lumina acestui fapt bine dovedit, vreun credincios corintean poate
tăgădui o înviere generală a celor morţi.
Nu este o înviere. Pare că erau unii în Corint care tăgăduiau posibilitatea unei învieri corporale a
morţilor. În v. 13-19 Pavel demonstrează natura distrugătoare a unei astfel de tăgăduiri şi arată cum o astfel
de credinţă e incompatibilă cu faptul dovedit că Isus înviase (vezi şi v. 16).
A morţilor. Literal, „dintre [cei] morţi”.
1 Corinteni 15:13
13. Hristos n-a înviat. Dacă o înviere a celor morţi e socotită a fi cu neputinţă şi credinţa în ea a fi
absurdă, atunci trebuie să urmeze că Hristos nu a înviat din mormânt, deoarece obiecţia generală faţă de
învierea morţilor s-ar aplica şi în cazul lui. De aceea nu e cu putinţă de a tăgădui învierea generală fără de a
tăgădui învierea bine stabilită a lui Isus. Acesta, zice Pavel este rezultatul inevitabil al tăgăduirii învierii şi
cuprinde în sine o tăgăduire a creştinismului, înlăturarea nădejdii creştine a vieţii veşnice.
1 Corinteni 15:14
14. Propovăduirea. Gr. kerugma, „lucrul predicat”. Accentul este pe conţinutul predicii (vezi cap.
1:21).
Zadarnică. [„Vană”, KJV]. Gr. kenos, „goală”, „fără conţinut”, „lipsită de adevăr” (cf. cele de la v.
17), o bună descriere a oricărei încercări de a predica Evanghelia lipsită de învierea lui Isus. O astfel de

propovăduire, într-adevăr ar fi „goală”, jefuită de unul din faptele ei istorice, centrale. Dacă Hristos n-a
înviat, mărturia creştină e condamnată pe temeiul a două capete de acuzaţie: (1) Isus a declarat de repetate
ori că va învia din morţi (vezi Mat 16:21; 17:22, 23; 20:17–19; etc.), şi dacă nu a înviat a fost un impostor;
(2) apostolii îşi întemeiau propovăduirea pe un eveniment cu privire la care susţineau că a avut loc, şi în
felul acesta erau părtaşi la impostură, susţinând o nădejde care nu putea fi împlinită.
Credinţa voastră. Lipsa de credinţă în înviere invalidează nu numai predica apostolică, dar şi credinţa
creştină în acea predică. Prin punerea la îndoială a posibilităţii unei învieri, astfel de oameni distrugeau tot
ce preţuiseră mai înainte.
1 Corinteni 15:15
15. Martori mincinoşi ai lui Dumnezeu. Implicaţia e că ar fi fost un păcat a propovădui că Hristos a
înviat dintre morţi dacă lucrurile n-ar fi fost aşa, deoarece ar fi greşit de a spune că Dumnezeu a făcut ceva
ce El nu făcuse, aşa cum ar fi cazul dacă nu ar fi înviere, şi Hristos nu ar fi fost înviat. Apostolii ar fi vestit
ca un fapt al lui Dumnezeu, şi pretinzând că au fost martori la el, un eveniment care n-a avut loc.
Când nu L-a înviat. Pavel cercetează cu amănunţime atitudinea sceptică cu privire la înviere.
Argumentaţia lui se ocupă cu presupunerea că morţii nu înviază, deşi el nu se arată de acord cu acea vedere.
Tăgăduirea posibilităţii unei învieri generale argumentează imposibilitatea ca Hristos să fi înviat şi în felul
acesta tăgăduieşte întreaga temelie a credinţei în Hristos.
1 Corinteni 15:16
16. Nu înviază. Repetarea concluziei deja enunţată în v. 13 arată îngrijorarea lui Pavel în privinţa
învăţăturii viclene care abătuse pe unii credincioşi corinteni de la adevărul cu privire la înviere. Satana caută
să submineze credinţa în învierea pentru a face mai uşor ca oamenii să accepte prima mare minciună, cu care
a tăgăduit sentinţa lui Dumnezeu cu moartea pentru neascultare (vezi Gen 2:17; 3:4). Dacă omul nu moare
cu adevărat, atunci când viaţa aceasta pământească ajunge la sfârşit, nu e nevoie de înviere. Dacă pe de altă
parte, moartea este o încetare a existenţei, atunci vieţuirea mai departe ar fi dependentă de înviere (vezi Psa
146:4; Ecl 9:5, 6, 10).
1 Corinteni 15:17
17. Zadarnică. Gr. mataios „nefolositoare”, „fără rost”, „fără scop” (cf. cele de la v. 14). Aici atenţia
este atrasă la lipsa absolută de orice rost în credinţa creştină, dacă Hristos n-a fost înviat din morţi. Membrii
de la Corint erau destul de puternici pentru a respinge sugestia că credinţa lor era „zadarnică” şi de aceea ar
fi fost şi mai tare legaţi de credinţa în înviere.
Păcatele. În v.16, 17 Pavel repetă raţionamentul pe care-l prezintă în v. 13, 14, dar cu o deosebire.
Versetele 13, 14, subliniază lipsa de conţinut a credinţei fără de învierea lui Hristos; v. 16, 17 descoperă
starea de deznădăjduită pierzanie a omului dacă nu e înviere. Deşi este adevărat că „Hristos a murit pentru
păcatele noastre” (v. 3), este tot pe atât de adevărat că „a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi”
[„a înviat iarăşi pentru îndreptăţirea noastră”] (Rom 4:25; vezi cap. 10:9). Dacă Isus n-a fost înviat dintre cei
morţi, a fost un impostor; credinţa în el n-ar aduce iertare de păcate, şi păcătosul şi-ar păstra vinovăţia. O
asemenea susţinere n-ar putea fi îngăduită de nimeni care a încercat bucuria de a-şi avea păcatele iertate. În
plus, botezul care este o preînchipuire a morţii, îngropării şi învierii lui Hristos, şi-ar pierde semnificaţia,
deoarece e dat îndemnul, de a învia şi a trăi „o viaţă nouă”, tot aşa cum şi Hristos a înviat din morţi (vezi
Rom 6:3, 4).
1 Corinteni 15:18
18. Prin urmare. Pavel prezintă acum o altă consecinţă care urmează inevitabil din tăgăduirea învierii.
Au adormit. Vezi v. 6.
În Hristos. Pentru corinteni aceasta s-ar referi în primul rând la creştinii decedaţi, dar într-un sens mai
larg se referă la toţi aceia care, de la Adam până la sfârşitul istoriei omeneşti, au murit crezând că
mărturisirea păcatelor şi credinţa în sângele ispăşitor al Mântuitorului le-ar asigura iertare şi viaţă veşnică.
Sunt pierduţi. Dacă nu e înviere, atunci cei care au murit rămân morţi, perspectivele susţinute de

creştinism sunt o crudă înşelăciune, şi toţi drepţii morţi sunt osândiţi să rămână adormiţi în mormintele lor.
Nici un creştin n-ar putea să accepte asemenea concluzii distrugătoare de nădejde. În felul acesta
raţionamentul lui Pavel din nou subliniază poziţia vitală a învierii în doctrina creştină (vezi v. 10).
1 Corinteni 15:19
19. Numai pentru viaţa aceasta. [„Numai în viaţa aceasta”, KJV]. Dovezi textuale favorizează (cf. p.
10) următoarea ordine a cuvintelor: „Dacă în această viaţă în Hristos nădăjduim numai”. Această ordine
arată că Pavel subliniază nu „această viaţă” ci faptul că credinţa creştină e întemeiată pe ceva mai mult decât
numai nădejdea. În felul acesta el zugrăveşte în chip viu zădărnicia unui creştinism devitalizat. Necredinţa în
înviere jefuieşte oameni de certitudinea cu privire la viaţă după moarte, şi îi lasă cu o credinţă neefectivă
pentru existenţa prezentă.
Mai de plâns. [„Mai mizerabili”, KJV]. Gr. eleeinos „nenorociţi”, „de plâns”, „mizerabili”. Propoziţia
aceasta spune literal, „suntem mai nenorociţi decât toţi oamenii”. Ar trebui să se noteze că Pavel nu
sugerează aici că evlavia şi conformarea faţă de voia descoperită a lui Dumnezeu în viaţa aceasta nu sunt
însoţite de fericire. Credinciosul are motiv de a fi mai fericit decât alţi oameni, dar dacă învierea este o
amăgire, atunci creştinii merită mai multă milă decât oricare alţi oameni. Nimeni nu a avut nădejdi atât de
mari de a se bucura de veşnicie, aşa că nimeni nu va încerca o atât de adâncă dezamăgire dacă nădejdile
acelea sunt prăpădite prin dovedirea învierii ca neadevărată. Apostolul foloseşte o astfel de argumentare
pentru a demonstra corintenilor natura distrugătoare de credinţă şi nelogică a tăgăduirii doctrinei creştine a
învierii. În plus, creştinii erau supuşi la încercări şi persecuţii mai mari decât alţi oameni, aşa că dacă după
suferinţa din cauza credinţei lor, erau dezamăgiţi în nădejdea lor în înviere, starea lor ar fi fost cu adevărat
de plâns.
O puternică demonstraţie de autenticitate a creştinismului se poate trage din versetul acesta. E de
conceput că unii oameni pot fi dispuşi să îndure lipsă şi trudă dacă sunt siguri de o recompensă
corespunzătoare pentru sacrificiul lor; dar e de necrezut ca apostolii să muncească şi să sufere, bine ştiind că
nădejdea glorioasă pe care ei o proclamau era o amăgire, că Hristos nu înviase! O asemenea afirmaţie e atât
de ridicolă încât este chiar de necrezut.
1 Corinteni 15:20
20. Dar acum. Pavel dovedise istoriceşte adevărul învierii lui Hristos (v. 5-8), şi scosese în evidenţă
efectele nimicitoare ale tăgăduirii învierii (v. 13-19). El poate acum pretinde că a dărâmat învăţătura
negativă, şi poate în chip triumfător să afirme certitudinea învierii lui Hristos. Expresia „dar acum”, imprimă
această certitudine în minţile cititorilor lui Pavel. Ea abate de la consideraţiile negative ale v. 12-19, şi
consideră curajos rezultatele pozitive care se dezvoltă din credinţa în înviere (v. 20-34).
A înviat. Vezi v. 4, unde apare aceeaşi formă a verbului grec.
[„Şi a devenit”, KJV]. Dovezi textuale atestă (cf. p. 10) omiterea acestor cuvinte.
Pârga. [„Primele roade”, KJV]. Israeliţilor din vechime li se poruncise să aducă preotului cel dintâi
snop din recolta de orz, şi preotul legăna snopul înaintea Domnului ca o garanţie a recoltei care avea să
urmeze. Ceremonia aceasta trebuia să fie îndeplinită în ziua de 16 Nisan (Abib; vezi Lev 23:10; vezi v. 11).
Cina de Paşti era mâncată la 14 Nisan (vezi v. 5), iar la 16 venea jertfa celor dintâi roade. Snopul de legănat
al celor dintâi roade era o preînchipuire a lui Hristos, pârga, sau garanţia marii recolte care avea să urmeze
când toţi drepţii morţi sunt înviaţi la a doua venire a lui Hristos (vezi 1Cor 15:23; 1Tes 4:14–16). Hristos a
înviat din morţi chiar în ziua când snopul de legănat era înfăţişat la templu Temple (vezi Lev 23:14; Luc
23:56; 24:1; vezi Vol. V, p. 248–251). După cum snopul de legănat era o garanţie şi o asigurare a adunării
întregii recolte, tot aşa învierea lui Hristos este o garanţie că toţi aceia care-şi pun încrederea în El vor fi
înviaţi din morţi.
Adormiţi. În ce priveşte somnul ca o preînchipuire a morţii, vezi v. 6. Termenul aici se referă la aceia
care au adormit ca creştini, crezând în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor al lor.
1 Corinteni 15:21
21. Căci dacă. Cu versetul acesta Pavel introduce comparaţia lui între întâiul şi al doilea Adam (v. 21,

22, 45-47). Linia de gândire este urmată de aproape în Epistola către Romani (vezi cap. 5:12-19).
Prin om. Referirea e la Adam (cf. v. 22).
Moartea a venit. Păcatul a intrat în viaţa familiei omeneşti prin neascultarea omului, şi ca rezultat al
păcatului, moartea a devenit soarta tuturor (vezi rom 6:23). Dacă omul nu ar fi păcătuit, oamenii nu ar fi
murit. Dacă nu ar fi fost păcat, oamenii n-ar fi văzut niciodată moartea (vezi Gen 2:17; vezi PP 49, 51, 53).
Prin om. Referirea este la Hristos (cf. v. 22).
Învierea. Notaţi că Pavel încă urmează tema învierii. Întrucât moartea a venit printr-un om păcătos, e
corespunzător, în planul frumos rânduit de Dumnezeu, ca eliberarea din moarte să vină prin Omul fără de
păcat, Isus Hristos. Păcatul fusese introdus în neamul omenesc de către un om; recuperarea din efectele lui
urma să aibă loc printr-un alt Om.
1 Corinteni 15:22
22. Toţi mor. Vezi Rom 5.12. Sentinţa rostită asupra lui Adam a afectat întrega familie omenească, a
cuprins pe toţi în realitatea tristă a morţii, şi a început să acţioneze de îndată ce Adam a păcătuit.
În Adam. Versetul acesta clarifică v. 21. El procură şi un rezumat admirabil al subiectului, cu care
Pavel se ocupă mai pe larg în Epistola lui către Romani (vezi cap. 5:12-18). Pavel se rezumă să arate
corintenilor contrastul dintre rezultatele vieţii lui Adam – „toţi mor” – şi rezultatele vieţii lui Hristos – „toţi
vor învia”.
Tot aşa. Adică, în acelaşi fel, similar. Ar trebui să se reţină, totuşi, că lucrarea lui Adam şi aceea a lui
Hristos nu sunt deplin paralele, întrucât Adam a fost un păcătos, şi Hristos Cel Fără de Păcat.
Toţi vor învia. Toţi oamenii sunt supuşi morţii în virtutea păcatului lui Adam şi propriei lor
păcătoşenii, dar numai aceia care sunt „în Hristos” vor participa la foloasele veşnice ale învierii
Mântuitorului. În privinţa aceasta, cel dintâi „toţi” din versetul acesta e în chip necesar limitat. Unii au
interpretat pe al doilea „toţi” spre a cuprinde întreaga omenire, cei nelegiuiţi şi cei drepţi. Că această
interpretare nu stă aici, poate fi văzut din expresia „în Hristos” şi din comparaţia cu v. 51-53, unde „toţi” se
referă clar numai la credincioşi.
În Hristos. Adică, prin credinţa în moartea Lui ispăşitoare şi prin învierea dătătoare de viaţă.
1 Corinteni 15:23
23. Fiecare. Literal, „oricine”.
Rândul. Gr. tagma, „ceea ce a fost pus în ordine”, „ceată”, „trupă de [ostaşi]”. Tagma nu apare în altă
parte în NT. Cuvântul a fost mai înainte un termen militar, şi transmite ideea unei serii de şiruri, aşa cum
sunt sugerate în versetul acesta. Hristosul biruitor a deschis calea în dimineaţa învierii, dar va fi urmat de
şirurile sfinţilor Săi care au adormit.
Cel dintâi rod. Vezi v. 29. Alţii, ca de pildă Moise (vezi Mat 17:3) şi Lazăr (vezi Ioan 11:43),
muriseră şi au fost aduşi la viaţă înainte ca Isus să fi ieşit din mormânt, dar ei au făcut lucrul acesta în
virtutea învierii proprii a lui Hristos şi în anticiparea la învierea Lui (cf. DA 530). Fără biruinţa lui Hristos
asupra morţii, nici o altă înviere nu ar fi fost cu putinţă. În acest sens real, Hristos este pârga celor care sunt
înviaţi.
Apoi. [„După aceea”, KJV]. Gr. epeita, „apoi”, „atunci”, „după aceea”, folosit pentru a enumera
evenimente succesive, şi de obicei sugerând o ordine cronologică. Aşa e folosit în v. 6, 7, dar o formă mai
scurtă (eita, „atunci”) apărând în v. 7, 24, poartă un înţeles similar. Aici, propria înviere a lui Hristos, ca
pârgă, e separată de învierea celor drepţi.
La venirea Lui. În ce priveşte un comentariu la cuvântul „venirea” (Gr. parousia) vezi Mat 24:3. Pavel
leagă în chip precis învierea celor răscumpăraţi de revenirea lui Hristos. Vezi Ioan 14:3; 1Cor 15:51–53;

1Tes 4:14–16; Apoc 20:6.
Ai lui Hristos. Adică, oamenii care aparţin lui Hristos, aceia care au murit încrezându-se în
Răscumpărătorul. Această categorie cuprinde pe toţi cei care au fost îndreptăţiţi prin credinţă în vremurile
VT, pe toţi cei care credeau în Hristos pe vremea lui Pavel, şi cei care au crezut de atunci încoace. Cei
răscumpăraţi din toate vremurile pot pe bună dreptate să fie descrişi ca „ai lui Hristos”, deoarece
Răscumpărătorul nostru a răscumpărat pe fiecare cu propriul Său sânge.
1 Corinteni 15:24
24. În urmă. [„Apoi”, KJV]. Gr. eita, „apoi”, „după”, „după aceea” (vezi v. 23). Eita niciodată nu
înseamnă „în acelaşi timp” (cf. Mar 4:17, 28, unde cuvintele „apoi”, „după aceea” [eita], sunt clar folosite
pentru succesiunea cronologică), deci ceea ce urmează nu se spune că are loc în acelaşi timp la învierea
drepţilor. Dimpotrivă, eita, introduce o nouă epocă, care urmează după un interval de timp.
Va veni sfârşitul. [„Vine sfârşitul”, KJV]. Identitatea lui „sfârşitul” ar putea să vină în discuţie dacă
Pavel nu ar căuta să-l descrie în expresiile următoare ale versetului. Ceea ce urmează arată că el se referea,
la sfârşitul marii lupte care a adus atâta întristare în univers. Mai departe decât aceasta nu putem merge în
chip sigur, întrucât Inspiraţia n-a dat lumină specifică asupra acestui lucru.
Când. Gr. hotan, „în timpul când”, „ori de câte ori”, adesea folosit cu privire la evenimente de care
autorul e sigur, dar al căror timp el nu încearcă să-l fixeze.
Va da. [„Va fi dat”, KJV]. Gr. paradidomi, „a preda [altuia]”.
Împărăţia. E dificil de a decide înţelesul exact al cuvântului „împărăţie” în contextul acesta, dar în
chip legitim poate fi considerat din următoarele puncte de vedere: (1) Împărăţia lumii acesteia s-a răzvrătit
împotriva lui Dumnezeu; Hristos a venit să o readucă sub guvernarea lui Dumnezeu, şi când sarcina aceasta
va fi fost realizată, El, ca să zicem aşa, va preda Tatălui Său împărăţia restaurată. (2) Mântuitorul a venit
pentru a statornici „împărăţia cerului” (vezi Mat 3:2; 4:17; Mar 1:15), şi când în cele din urmă lucrarea
aceasta este realizată, El va da triumfător împărăţia aceea în mâinile Tatălui Său. Aceasta este în armonie cu
întregul sens al vieţii lui Hristos, deoarece El a trăit pentru a proslăvi pe Dumnezeu (Luc 2:49; Ioan 4:34;
6:38; 17:4). Când predarea va avea loc, Tatălui I se va reda deplina suveranitate, deoarece toată opoziţia va
fi fost biruită şi unirea va domni în întreg universul (GC 678).
După ce va fi nimicit. [„Când va fi supus”, KJV]. Sau „când va fi desfiinţat”.
Domnie. Gr. arche, „principalitate”, „suveranitate”, „domnie”. Forma plurală, archai, e tradusă
„stăpânirile” în Rom 8:38 (vezi comentariul acolo).
Stăpânire. Gr. exousia, (vezi Rom 13:1).
Putere. Gr. dunamis, „tărie”, „putere”. „Domnie”, „stăpânire”, aici descrie pe aceia care s-au opus lui
Dumnezeu pe pământ ca şi în cer, dar cf. cele de la Efes 1:21; 6:12.
1 Corinteni 15:25
25. Trebuie ca El să împărăţească. Adică, e necesar, în acord cu planul lui Dumnezeu (vezi Psa 110:1;
Mat 22:43, 44), ca Hristos să continue a domni până la deplina subjugarea tuturor vrăjmaşilor lui
Dumnezeu. Că Hristos este cel care a subjugat opoziţia, e clar din 1Cor 15:24. Versetele 27, 28 arată că El
face lucrul acesta sub mandatul Tatălui.
Va pune. [„El a pus”, KJV]. Adică, Tatăl (v. 28).
Sub picioarele Sale. Aceasta corespunde la „aşternutul picioarelor” din Psa 110:1, din care psalm
apostolul citează.
1 Corinteni 15:26
26. Vrăjmaşul cel din urmă. Moartea este aici personificată, ca în v. 55 şi Apoc 6:8. Nu e articol în

textul grec, şi cuvântul pentru „cel din urmă” ocupă locul întâi, sau emfatic, în propoziţie, subliniind
finalitatea biruinţei lui Hristos asupra oricărei împotriviri, chiar şi asupra celui mai temut vrăjmaş al omului,
moartea. Sfârşitul morţii coincide cu sfârşitul păcatului. Când nu mai e păcat, nu va mai fi moarte, deoarece
moartea vine ca rezultat al păcatului (vezi Rom 6:21, 23; Iac 1:15). Unii susţineau că nu e înviere şi că
moartea este sfârşitul. Apostolul dă răspunsul uimitor că în planul lui Dumnezeu, în cele din urmă nu mai
trebuie să fie moarte, deoarece moartea însăşi va fi nimicită (vezi Isa 25:8; Naum 1:9; Apoc 21:4).
Nimicit. Gr. katargeo, „a înlătura”, „a desfiinţa”, „a doborî” (v.24).
1 Corinteni 15:27
27. În adevăr. [„Căci”, KJV; G. Gal.]. Versetele 27 şi 28 sunt explicaţii mai departe ale subiectului
expus în v. 24 şi 25 şi încep cu un citat din Psa 8:6. Pavel ia cuvintele care în primul rând au fost scrise cu
privire la stăpânirea omului asupra lucrărilor create de Dumnezeu şi le aplică la domnia lui Hristos asupra
„tuturor lucrurilor”. Întâiul Adam îşi pierduse stăpânirea şi găsise moartea; al doilea Adam a recâştigat
stăpânirea pierdută şi a nimicit moartea.
A pus. Gr. hupotasso, „a aranja sub”, „a supune”, „a subordona”. Acest singur verb (hupotasso) este
folosit în tot v. 27 şi 28 şi e tradus felurit ca „pus sub”, „supus”, „va supune”, „i-a supus”. Scripturile dau
asigurarea plină de încredere că nimic, nici chiar moartea, nu va face excepţie de la supunerea faţă de
Hristos (cf. Filp 3:21; Evr 2:8).
Zice. Adică, Tatăl.
Afară de. [„El este exceptat”, KJF]. Adică, Dumnezeu nu e cuprins în cele care sunt puse sub
picioarele lui Hristos. Pavel e atent să evite orice sugestie care ar înălţa pe Fiul mai pe sus de Tatăl (vezi
Vol. V, p. 917–919). El vede pe Dumnezeu ca delegând anumite puteri lui Hristos pentru împlinirea
planurilor lor unite pentru biruirea păcatului, dar recunoaşte clar că legăturile veşnice ale Tatălui cu Fiul nu
sunt răsturnate din cauza rolului proeminent jucat de Hristos în marea luptă.
1 Corinteni 15:28
28. Şi când. Gr. hotan de, „dar când”. Versetul 27se ocupă cu conducerea lui Hristos în biruinţa
asupra păcatului; v. 28 se ocupă cu legătura ulterioară a Fiului biruitor cu Tatăl.
Fiul. În planul divin pentru răscumpărarea lumii, Tatăl a încredinţat totul în mâinile Fiului (vezi Mat
11:27; Col. 1:19). Când misiunea lui Hristos este încheiată şi vrăjmaşii lui Dumnezeu sunt supuşi, atunci
Fiul „va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl” (1Cor 15:24). Actul acesta nu implică nici o
inferioritate a Fiului în comparaţie cu Tatăl. El este o demonstraţie a unităţii de scop între membrii
Dumnezeirii, prin care activităţile Unuia se văd a fi executarea voii unite (Vol. V, p. 917–919; vezi Ioan
10:30).
Ca Dumnezeu să fie. Aici e rezumat scopul suprem al vieţii lui Hristos – Fiul a trăit pentru a proslăvi
pe Tatăl (vezi Ioan 17:1, 4, 6). Hristos nu se va odihni până când supremaţia Tatălui nu e recunoscută în
întreg universul (vezi Efes 4:6; Filp 2:11), şi nimic nu rămâne în afara sferei stăpânirii binefăcătoare a lui
Dumnezeu.
1 Corinteni 15:29
29. Altfel. Pavel revine aici la firul principal al raţionamentului său cu privire la înviere.
Se botează pentru cei morţi. [„Sunt botezaţi pentru cei morţi” KJV]. Acesta este unul din pasajele
dificile din scrierile lui Pavel, pentru care încă nu s-a găsit explicaţie cu totul satisfăcătoare. Comentatorii au
produs vreo 36 de soluţii de probă la problemele ridicate de acest verset. Cele mai multe merită numai
puţină atenţie, câteva merită o atenţie serioasă. Două puncte importante ar trebui să se reţină când se caută o
înţelegere a pasajului: (1) Pavel încă vorbeşte de înviere, şi orice soluţie sugerată ar trebui să fie strâns
legată cu tema principală a cap. 15. (2) O interpretare rezonabilă trebuie să fie în conformitate cu o traducere
corectă a expresiei greceşti huper ton nekron („pentru morţi”). E acord general că huper, („pentru”) aici
înseamnă „în favoarea”. Sunt sugerate trei interpretări posibile:

(1) Pasajul ar trebui să fie tradus: „Ce vor face atunci cei care sunt botezaţi? [Sunt ei botezaţi] pentru
cei morţi? Dacă cei morţi nu înviază de loc, atunci de ce mai sunt botezaţi? Şi de ce mai suntem noi în
primejdie pentru ei în fiecare ceas?” Traducerea aceasta, deşi este posibilă, totuşi nu explică satisfăcător
expresia „pentru cei morţi”.
(2) Pavel se referă la un obicei eretic potrivit căruia creştinii vii erau botezaţi pentru rude sau prieteni
morţi dar nebotezaţi, despre care se presupunea că sunt salvaţi în felul acesta prin împuternicire. Părinţi
bisericeşti fac mai multe refeiri la o astfel de practică, citând obiceiul ereticilor marcionişti (Tertullian
Cartea lui Marcion V. 10; Despre învierea trupului 48; Crisostom Omilii la 1 Corinteni Xl. 1). În plus,
Tertulian se referă la sărbătoarea păgână Kalendae Februariae, la care închinătorii făceau o ilustraţie, sau
spălare, în favoarea celor morţi (Contra lui Marcion, V. 10). Marcion a trăit pe la mijlocul secolului al 2-lea
d.Hr. Această a doua vedere presupune că practica aceasta data încă de pe vremea lui Pavel. S-a ridicat
obiecţiunea că n-ar fi fost probabil ca Pavel să citeze o practică eretică în sprijinul unei doctrine creştine
fundamentale. Dar Pavel, fără ca în vreun fel oarecare să aprobe practica, ar fi putut să spună: „Chiar şi
păgânii eretici îşi fixează credinţa şi nădejdea unei învieri, şi dacă ei cultivă nădejdea aceea, cu cât mai mult
ar trebui să o facem noi!” Isus a folosit istorisirea cu bogatul şi Lazăr drept cadru pentru o parabolă, deşi nu
aproba aplicarea ei literală (vezi Luc 16:19).
(3) E posibil a interpreta v. 29 în termenii contextului lui (v. 12-32) ca o altă dovadă a învierii: (1)
Cuvântul „altfel” se referă la argumentaţia din v. 12-28 şi ar putea fi parafrazată, „dar dacă nu e înviere…”
(2) Cuvântul „botează” e folosit figurat ca bravare a primejdiei extreme, ca în Mat 20:22; Luc 12:50. (3)
„Cei… care sunt botezaţi” se referă la apostoli, care zilnic dădeau faţă cu moartea când proclamau nădejdea
învierii (1 Cor 4:9–13; cf. Rom 8:36; 2Cor 4:8–12). Cu privire la propriile sale experienţe la Efes – unde
Pavel îşi scria epistola – declara că era „în primejdie în orice clipă” (1Cor 15:30), „nu mai trăgeam nici o
nădejde de viaţă” (2Cor 1:8-10), şi, ca să zicem aşa, murea „zilnic” (1Cor 15:31). (4) „Cei morţi” din v. 29
sunt creştinii morţi din v. 12-18, şi poate toţi creştinii vii, care, potrivit cu unii din Corint, n-aveau nici o
nădejde dincolo de moarte (v. 12:19). Potrivit cu interpretarea aceasta, v. 29 putea fi parafrazat astfel: „dar
dacă nu e nici o înviere, ce vor face solii Evangheliei, dacă ei continuu se confruntă cu moartea în favoarea
oamenilor care sunt sortiţi în orice caz să piară la moarte?” Ar fi ceva neînţelept (v. 17) ca ei să dea faţă cu
moartea pentru a salva pe alţii, „dacă nu înviază morţii (v. 16:32). Curajul stăruitor al apostolilor în faţa
morţii este în felul acesta o excelentă dovadă despre credinţa lor în înviere.
Că nu este cu putinţă, aşa după cum unii învaţă, ca creştinii să fie botezaţi în favoarea rudelor şi
prietenilor decedaţi, reiese din multe pasaje care declară că un om trebuie să creadă personal în Hristos şi
să-şi mărturisească păcatele pentru a avea folos din botez şi să fie mântuit (Fapte 2:38; 8:36, 37; cf. Eze
18:20–24; Ioan 3:16; 1Ioan 1:9). Chiar şi oamenii cei mai drepţi, „numai ei şi-ar mântui sufletul” (Eze
14:14, 16; cf. Psa 49:7). Moartea marchează încheierea timpului de probă al omului (vezi Psa 49:7–9; Ecl
9:5, 6, 10; Isa 38:18, 19; Luc 16:26; Evr 9:27, 28).
1 Corinteni 15:30
30. Suntem noi în primejdie. Gr. kinduneuo, de la kindunos „primejdie”, „pericol”, de unde „a fi în
primejdie”. De ce ar trebui apostolii să-şi rişte viaţa fără încetare pentru a predica pocăinţa şi credinţa în
Hristos, dacă nu există înviere din morţi? Solii Evangheliei n-au un alt scop când întâmpină primejdii pe
uscat şi pe mare decât de a face cunoscut adevărul legat de glorioasa stare viitoare în împărăţia lui
Dumnezeu; şi dacă nu e fericire viitoare de aşteptat, nu are sens să rişte astfel de primejdii.
1 Corinteni 15:31
31. În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. [„Eu mor în fiecare zi”, KJV; „Zilnic îmi stă moartea
în faţă”, G. Gal.]. Ordinea cuvintelor în textul grec pune expresia aceasta la începutul propoziţiei. Pavel îşi
expune aici cea mai mare mândrie a lucrării sale, slăvirea sa, în roadele lucrării sale evanghelice, pentru a
susţine raţionamentul său, în favoarea „protestul” său cu privire la moartea sa zilnică. El nu-şi asuma onoare
pentru lucrarea sa, ci punea rodnicia ei în seama lui „Hristos Isus, Domnul nostru”. Viaţa marelui apostol al
neamurilor era atât de plină de încercări, persecuţii, primejdii şi greutăţi încât ea ar fi putut să pară că e o
moarte vie (vezi Rom 8:36; vezi 2Cor 4:8–11). Dar dacă nu e înviere din morţi, această moarte zilnică ar
părea că e o nebunie, aşa că din nou propria experienţă a lui Pavel întăreşte expunerea sa despre certitudinea
învierii.

Expresia „mor zilnic” [„în fiecare zi sunt în primejdie de moarte] de asemenea poate să aibă o
interpretare omiletică. Ea conţine secretul vieţii de biruinţă a lui Pavel. În tot cursul vieţii sale de serviciu
credincios pentru Domnul pe care Îl întâlnise pe drumul spre Damasc, Pavel a constatat că natura lui veche
nerenăscută se lupta mereu pentru stimă şi trebuia să fie fără încetare reprimată (vezi Rom 8:6–8, 13; Efes
4:22). El ştia bine că viaţa creştinului trebuia să fie o viaţă de tăgăduire de sine la fiecare pas al drumului
(vezi Gal 2:20; cf. cele de la Mat 16:24-26). Creştinii care constată că vechile dorinţe încă mai cer cu
ardoare să fie satisfăcute, în ciuda bunelor lor intenţii de a servi pe Domnul, pot prinde curaj din faptul că
Pavel avea o experienţă asemănătoare. Viaţa creştină este o luptă continuă, bine descrisă ca o bătălie şi ca un
marş, fără loc de odihnă până când vine Isus (vezi MH 453). Dar gândul învierii şi viaţa glorioasă la care ea
este o introducere, întăreşte pe credincios pentru toate încercările.
1 Corinteni 15:32
32. După felul oamenilor. Sau, „din punct de vedere omenesc”.
M-am luptat cu fiarele. Aceasta pare să fie o referire figurată la experienţa lui Pavel cu vrăjmaşi
sălbatici la Efes (cf. Fapte 19:23-41). Un cetăţean roman nu putea să fie pedepsit fiind constrâns să lupte cu
fiarele sălbatice. El întreabă, în esenţă: „Ce s-a câştigat expunându-mă la primejdii asemănătoare cu lupta cu
fiarele sălbatice, dacă solia învierii la viaţa veşnică prin Isus Hristos nu e adevărată? Pentru ce trebuia să
trec prin aşa riscuri pentru a vesti o învăţătură neadevărată? Aceasta n-are nici un rost. Aş fi putut tot aşa de
bine să fi lăsat pe oameni în soarta lor şi să nu le fi spus nimic”. Nu ştim la ce experienţă de la Efes se referă
Pavel. În furia lor necugetată, închinătorii păgâni ai zeiţei Diana (sau Artemis) erau mai mult ca nişte fiare
sălbatice decât ca fiinţe omeneşti. Dar Pavel nu s-ar fi putut referi aici la acea anumită întâmplare, deoarece
ea a avut loc după trimiterea epistolei (cfr. 1Cor 16:8, 9).
Să mâncăm şi să bem. Un citat din LXX la Isa 22:13. Ar fi fost ceva neînţelept ca Pavel sau oricine
altcineva, să sufere lipsuri, greutăţi şi persecuţie pentru a predica Evanghelia mântuirii de păcat şi a fericirii
viitore, nemuritoare, dacă morţii nu înviază. El ar fi putut tot atât de bine să tragă pe cât se poate mai mult
din viaţa aceasta, ştiind că moartea va fi ultimul sfârşit. Aceasta pare să fie într-adevăr filozofia epicuriană a
multora, mai ales atunci când se apropie a doua venire a lui Hristos (vezi Mat 24:38, 39; 2Tim 3:1–4).
1 Corinteni 15:33
33. Nu vă înşelaţi. [„Nu fiţi înşelaţi”, KJV]. Sau, „Încetaţi de a vă rătăci”.
Tovărăşiile. [„Legăturile” KJV]. Mai degrabă, „tovărăşiile”. Acesta este un vers dintr-o poezie de
Menandru (343-c.280), poate un proverb obişnuit. Întrucât toţi sunt foarte mult influenţaţi de cei cu care se
întovărăşesc, alegerea prietenilor şi tovarăşilor cere multă băgare de seamă. Pavel îndemna pe credincioşi să
se ferească de argumentele mieroase şi plauzibile ale învăţaţilor mincinoşi care tăgăduiau învierea morţilor.
Tovărăşia unor astfel de persoane trebuie să fie evitată. Tovărăşia cu cei care susţin păreri eronate, sau a
căror viaţă e murdară, are o tendinţă de a strica credinţa şi moravurile credincioşilor. Prin asocierea zilnică
cu cei care nu cred în învierea morţilor, şi prin deasa convorbire asupra acestui subiect, credincioşii ar tinde
să-şi piardă înţelegerea clară şi pozitivă a adevărului. Familiarizarea cu rătăcirea tinde să înlăture obiecţia
faţă de ea şi să slăbească ferirea de ea. Pentru motivul acesta, Dumnezeu a sfătuit totdeauna pe poporul Său
să fugă de tovărăşia strânsă cu necredincioşii (vezi Gen 12:1–3; Exo 3:9, 10; Deu 7:1–4; Isa 52:11; Ier 51:6,
9; 2Cor 6:14–17; Apoc 18:4).
1 Corinteni 15:34
34. Treziţi-vă. Gr. eknepho, „a trezi dintr-un somn adânc [sau „stupoare”]”. Cuvântul era adesea
aplicat celor care se trezeau după beţie. Aici dă ideea de scuturare din minte a oricărei zăpăceli mintale, şi
abaterea de la confuzia şi neînţelepciunea îndoielii faţă de adevărul învierii. El este o chemare de a se
întoarce de la eroare la gândirea corectă, o avertizare contra primejdiei apatiei egoiste. Creştinii au nevoie să
fie constant de veghe contra infiltrării insidioase a învăţăturii mincinoase.
Nu păcătuiţi. Sau „opriţi-vă de a păcătui”, „nu stăruiţi de a păcătui”. Fiţi atenţi contra rătăcirii; nu
acceptaţi o învăţătură care nu numai că e rătăcită, dar tinde să conducă la păcat. Respingerea credinţei în
înviere putea să ducă la un total dispreţ faţă de orice restricţie şi la satisfacere de sine neînfrânată. Pavel
considera doctrina învierii ca ducând la consecinţe primejdioase cu privire la conduită şi felul de viaţă
creştină.

Nu cunosc pe Dumnezeu. [„N-au cunoştinţă de Dumnezeu”, KJV]. Erau printre corinteni unii care nu
cunoşteau pe Dumnezeu ca pe Cel Atotputernic; credinţa lor în El era simplă teorie. O astfel de stare avea ca
rezultat primirea cu uşurinţă din partea lor a ideii că nu există înviere. Prezenţa unor asemenea persoane era
o dezonoare pentru întreaga biserică şi nu trebuia să fie tolerată.
1 Corinteni 15:35
35. Cum? Mintea firească ridică obiecţii la ideea învierii din morţi. Observaţia ne arată că după
moarte are loc descompunerea, şi în cele din urmă trupul se dezintegrează complet. De aceea aceia care se
sprijină pe filozofia omenească, pe bună dreptate ar putea să întrebe cum s-ar putea reasambla ţărâna
împrăştiată pentru învierea identică a persoanei care a murit (vezi Iov 34:15; Ecl 12:7). O altă întrebare plină
de nedumerire este: Cum se va compara trupul reconstituit cu trupul care s-a descompus?
1 Corinteni 15:36
36. Nebun. Gr. aphron, „cineva fără bun-simţ”. Implicaţia în întrebări (v. 35) arată că persoana care
întreabă vorbeşte fără judecată.
Ce semeni. Dificultatea expusă în v. 35 ar putea fi propusă cu privire la creşterea cerealelor, un
fenomen pe care toţi îl cunoşteau, dar care nu dădea naştere la nici un comentariu, şi nici nu crea nici o
problemă în gândirea oamenilor. Când o sămânţă de grâu este pusă în pământ, se descompune şi moare. Dar
procesul acesta este cu totul trebuincios la producerea unei noi plante. Dacă această întâmplare zilnică e uşor
acceptată fără punere la îndoială, de ce ar trebui să fie vreo problemă cu privire la învierea unui corp nou din
cel vechi care putrezeşte?
1 Corinteni 15:37
37. Doar un grăunte. Adică, un simplu sâmbure fără frunză, fără fir sau înveliş. Aşa e sămânţa când e
semănată. Planta care răsare nu e asemenea cu sămânţa care e semănată. În felul acesta, trupul care va ieşi
din mormânt la înviere nu va fi acelaşi cu cel care a fost pus în mormânt. Vor fi, natural, asemănări, dar în
acelaşi timp vor fi deosebiri. Trupul cel nou nu e alcătuit din aceleaşi particule de materie care alcătuiseră
vechiul trup. Cu toate acestea, identitatea persoanei este păstrată (vezi EGW Material Suplimentar la v.
42-52).
1 Corinteni 15:38
38. Dumnezeu îi dă un trup. Miracolul, care mereu se repetă, al naturii, prin care sunt reproduse
multele soiuri de cereale, îşi are obârşia în Dumnezeu, Autorul a toată viaţa şi creşterea. Nu e nimic în
sămânţa însăşi care, neajutată, o face să răsară la viaţă (vezi 8T 259, 260). La fel nu e nimic în trupul care se
descompune al mortului care, de la sine, să ducă la înviere. Dar Dumnezeu a aranjat ca să fie o înviere, şi
numai prin puterea Lui are loc miracolul. La înviere va avea un trup care îi corespunde. Cei drepţi vor avea
trupuri proslăvite, iar nelegiuiţii vor învia, cu trupuri care poartă semnele stării lor pierdute (vezi GC 644,
645, 662).
1 Corinteni 15:39
39. Nu orice trup este la fel. [„Nu aceeaşi carne”]. Carnea e materialul din care e compus trupul.
Natura dă la iveală diferite tipuri de carne. Dacă Dumnezeu aşa a rânduit ca să fie atât de multe feluri de
carne, şi astfel de trupuri, aici pe pământ, nu trebuie să fie considerat surprinzător dacă El procură, la
înviere, un alt fel de trup pentru oameni.
1 Corinteni 15:40
40. Cereşti. Gr. epourania, „ceresc”, „existând în cer”. Comentatorii sunt împărţiţi în interpretarea lor
cu privire la expresia aceasta. Unii cred că Pavel se referă la soare, lună şi stele, în timp ce alţii aplică
expresia la îngeri. Ambele aplicaţii sunt corespunzătoare ca ilustraţie a faptului că nu toate trupurile au
aceeaşi formă şi înfăţişare. Totuşi, referirea în versetul următor la soare, lună şi stele pare să susţină prima
interpretare. Două categorii diferite de trupuri sunt aici prezentate pentru observaţie; una cu totul
extraterestre, şi cealaltă mărginită la acest pământ. După ce e notată vasta diferenţă dintre cele două
categorii de trupuri, nu ar trebui să fie dificil de a înţelege că va fi o mare diferenţă între trupurile pământeşti
şi omeneşti pe care le posedăm şi le înţelegem acum, şi trupurile pe care le posedăm la înviere.

Strălucirea celor cereşti. [„Slava celor cereşti” KJV]. Splendoarea, frumuseţea şi măreţia trupurilor
cereşti e foarte diferită de aceea a trupurilor acestui pământ. Deşi păsările, florile, pomii, mineralele şi
oamenii au propria lor frumuseţe şi atractivitate, diferă de cele din cer. Oamenii nu pun la îndoială diferenţa
dintre frumuseţea celor cereşti şi a celor pământeşti, aşa că de ce ar trebui să fie o ezitare cu privire la
recunoaşterea unei diferenţe între trupul omului aşa cum e adaptat la viaţa de pe acest pământ şi acela
adaptat la viaţa din cer?
1 Corinteni 15:41
41. Alta este strălucirea. [„Alta este slava”, KJV]. Trupurile cereşti – soarele, luna şi stelele – au
diferite măsuri de splendoare şi frumuseţe. Sunt stele de diferite mărimi şi chiar şi de diferite culori. În v. 40
Pavel a arătat că era o diferenţă între feluritele categorii de trupuri. Aici el afirmă că sunt deosebiri între
membrii aceleaşi categorii, şi anume, corpurile cereşti. Ele diferă nu numai de cele de pe pământ, dar şi unul
de altul. În felul acesta el îşi întăreşte argumentaţia că trupul învierii se va deosebi de trupul muritor.
Dumnezeu, care a procurat o astfel de varietate în natură, nu e mărginit în puterea Lui de a procura un trup
nou şi diferit pentru sfinţii Săi la înviere.
1 Corinteni 15:42
42. Semănat în putrezire. Pavel se reîntoarce la comparaţia dintre regnul vegetal şi om (v. 37, 38). El
vorbeşte despre trupurile celor răscumpăraţi ca sămânţă semănată în pământ, sămânţă care va produce o
recoltă pentru împărăţia lui Dumnezeu. Cimitirul e uneori corespunzător numit ogorul lui Dumnezeu.
Descompunerea care are loc acolo în linişte, departe de vedere, e preliminară glorioasei învieri, când iarna
acestei lumi a trecut şi primăvara veşnică coboară odată cu revenirea lui Hristos (vezi 1Cor 15:52; 1Tes
4:16).
Înviază. [„E înviat”, KJV]. Pavel afirmă că învierea drepţilor morţi cu trupuri proslăvite nu numai că e
posibilă, dar va avea loc de fapt. Acesta este unul din cele mai încurajatoare adevăruri care poate fi prezentat
celor care în viaţa aceasta se prăpădesc de boală, şi care privesc cu groază la mormânt.
Neputrezire. [„Nestricăciune” KJV]. Trupul înviat al credinciosului nu va mai fi supus din nou bolii,
putrezirii sau descompunerii.
1 Corinteni 15:43
43. Semănat în ocară. E, într-un anumit sens, o ocară ataşată de trupul mort. Din cauza naturii în
putrezire, el devine repede scârbos şi dezgustător, şi e îngropat ca să nu mai fie văzut.
Înviază în slavă. [„E înviat în glorie” KJV]. Demnitatea, frumuseţea, onoarea şi desăvârşirea vor
caracteriza pe sfinţii înviaţi, ale căror trupuri au fost făcute asemenea celui al lui Hristos (Filp 3:20, 21; GC
645).
Neputinţă. [„Slăbiciune”, KJV]. Gr. astheneia, „lipsă de putere”, „infirmitate”, „boală”. Aceasta nu se
referă numai la slăbiciunea corpului omenesc pe când e viu, dar şi la deplina lui lipsă de putere când e
cadavru, şi incapacitatea lui de a rezista la putrezire. Slabele puteri ale trupului pământesc sunt repede sleite
de boală, şi vitalitatea lui piere degrabă în faţa atacului morţii.
Putere. Gr. dunamis, „tărie”, „energie”, „putere”. Puterea lui Dumnezeu se va da pe faţă în miracolul
învierii. Trupul înviat nu va mai avea de trecut prin nici o slăbiciune şi lipsă de rezistenţă de care e lovit
trupul pământesc (vezi Isa 33:24; 40:31; Apoc 7:15, 16; 22:5; GC 676).
1 Corinteni 15:44
44. Firesc. [„Natural”, KJV]. Gr. psuchikos un adjectiv derivat de la cuvântul psuche, care cuvânt
este cel mai adesea tradus „suflet”. Psuchikos, înseamnă, aparţinând la viaţa aceasta prezentă. E un cuvânt
dificil de tradus în limba noastră. Traducerea RSV „fizic” e necorespunzătoare, şi mai conţine şi nuanţe de
idei necuprinse în in psuchikos. De pildă, fizic poate însemna „material”, dar contrastul nu este între un trup
material şi unul nematerial, deşi ultimul e o contradicţie în termeni. Sfinţii înviaţi vor avea trupuri reale.
Pavel prezintă contrastul dintre trupul care aparţine acestei scurte vieţi pământeşti şi trupul glorios în care
cei răscumpăraţi vor fi înviaţi spre viaţă veşnică în împărăţia lui Dumnezeu a slavei (vezi 1Cor 15:50, 52;
Filp 3:21; Cols 3:4; 1Ioan 3:2). Trupul natural este acela care e supus la mărginirile existenţei temporare, ca

de pildă durerea, boala, oboseala, foamea, moartea. Trupul acesta este pus în mormânt la încheierea vieţii
acesteia (vezi Iov 14:1, 2, 10–12; 21:32, 33). Trupul spiritual va fi liber de semnele blestemului (vezi GC
644, 645).
Este un trup firesc. Dovezile textuale atestă (cf. p. 10) exprimarea „dacă e un trup firesc”. Propoziţia
următoare ar trebui să fie tradusă „e şi un trup duhovnicesc”. Raţionamentul lui Pavel nu e cu totul clar. Pare
să fie bazat pe afirmaţia că existenţa a ceea ce este inferior presupune existenţa a ceea ce este superior. Sau
poate Pavel îşi bazează afirmaţia pe observaţiile pe care le-a făcut cu privire la certitudinea învierii. Trupul
putrezit care e semănat, e tot atât de sigur că va învia la viaţă ca un trup nesticăcios, după cum o sămânţă
pusă în pământ e sigur că va produce planta ei corespunzătoare.
1 Corinteni 15:45
45. Este scris. [„Aşa e scris”, KJV]. Referirea este la Gen 2:7. Pavel parafrazează afirmaţia, adăugând
cuvintele „dintâi” şi „Adam”.
Suflet. Gr. psuche, de unde e derivat psuchicos, „firesc” (vezi v. 44).
Al doilea Adam. [„Ultimul Adam”, KJV]. Adică, Hristos (vezi Rom 5:14). După cum oamenii îşi trag
natura lor pământească de la omul dintâi, Adam, tot aşa ei capătă trupurile lor de înviere prin Hristos. Unul
este capul vastei mulţimi care au o existenţă trecătoare; celălalt este capul tuturor acelora care prin credinţă
în El vor primi, la a doua Lui venire, un trup spiritual şi vor intra în viaţa veşnică (vezi Rom 5:15–18; 1Cor
15:51–54).
Duh dătător de viaţă. Adică, o fiinţă care ar putea să dea viaţă. Adam a devenit un „suflet viu”, dar
Hristos este dătătorul de viaţă. Isus spunea că are putere să învieze morţii (vezi Ioan 5:21, 26; 11:25). El a
exercitat puterea aceasta în legătură cu viaţa aceasta trecătoare, pământească, înviind din morţi anumite
persoane (vezi Luc 7:14, 15; 8:54, 55). Demonstraţiile acestea ale puterii sale pot fi acceptate ca dovadă a
puterii Sale de a învia pe cei morţi la a doua Lui venire.
1 Corinteni 15:46
46. Întâi vine nu ce este duhovnicesc. Trupurile spirituale pe care sfinţii le vor poseda la înviere sunt
o urmare a trupurilor lor fireşti. Ce este firesc vine mai întâi. Trupurile spirituale nici nu există, şi nici nu vor
exista până când la înviere, Dumnezeu dă fiecărui sfânt trupul lui nou.
1 Corinteni 15:47
47. Pământesc. Gr. choikos, „făcut din ţărână”. Adam, omul dintâi, cel care se găseşte în funcţia
neamului omenesc, a fost făcut de Dumnezeu din „ţărâna pământului” (Gen 2:7).
Omul al doilea. Adică, Hristos (cf. cele de la v. 45).
[„Domnul”, KJV]. Dovezi textuale favorizează (cf. p. 10) omiterea acestui cuvânt, dar omiterea nu
schimbă în chip esenţial sensul pasajului, deoarece Isus este singurul care a coborât din cer pentru a deveni
capul omenirii. Acest „al doilea om” deja exista înainte de a Se asocia de aproape cu oamenii, dar S-a smerit
şi a îmbrăcat divinitatea Sa cu umanitatea (vezi Gal 4:4; DA 48, 49) când a venit să locuiască între oameni.
1 Corinteni 15:48
48. Cum este cel pământesc. Adică, Adam. Toţi descendenţii lui Adam se împărtăşesc de natura lui
căzută. Ei sunt slabi, muritori, supuşi ca şi el putrezirii şi morţii.
Cereşti. La înviere trupurile sfinţilor vor fi schimbate, şi trupurile cele noi vor fi făcute „asemenea
trupului slavei sale [al lui Hristos]” (Filp 3:20, 21).
1 Corinteni 15:49
49. Aşa vom purta. Dovezile textuale sunt împărţite (cf. p. 10) între exprimarea aceasta şi exprimarea
„să purtăm de asemenea”. Viitorul simplu, însă, pare să fie mai în armonie cu contextul. Vezi v. 44.
1 Corinteni 15:50

50. Ce spun eu. [„Aceasta spun”, KJV]. Pavel reaccentuează ceea ce a scris în v. 35-49, că trupurile
de la înviere se vor deosebi de trupurile de acum. Trupul stricăcios al omului e necorespunzător pentru a se
bucura de împărăţia desăvârşită a slavei. Înainte de intrarea păcatului în neamul omenesc, trupul omenesc
era adaptat la stările dintr-o lume perfectă (vezi Gen 1:31). Tot ceea ce Dumnezeu crease era desăvârşit; de
aceea, trupurile lui Adam şi al Evei erau tot aşa, desăvârşite – libere de stricăciune – şi adaptate la mediul
lor desăvârşit. Când omul a păcătuit, natura lui s-a schimbat. De aceea, înainte de a intra în strălucirea
Edenului restatornicit, trupul lui va fi schimbat şi adaptat la desăvârşirea cerului.
Unii cred că textul acesta învaţă că trupurile înviate nu vor fi alcătuite din carne şi sânge, dar o astfel
de concluzie nu e întemeiată. „Carnea şi sângele” e o figură de vorbire desemnând un om de pe acest pământ
(vezi Mat 16:17; Gal 1:16; Efes 6:12) şi deci nu trebuie să fie redusă la o semnificaţie ad literam extremă.
Pavel doar afirmă că trupul prezent al omului e necorespunzător pentru intrarea în împărăţia lui Dumnezeu.
Că trupurile înviate vor avea carne şi sânge poate fi logic dedus din faptul că noile noastre trupuri vor fi
modelate după trupul glorios de înviere al lui Hristos (Filp 3:20, 21), care era făcut din carne şi oase (Luc
24:39; cf. DA 803). Mai e logic de a trage concluzia că trupurile sfinţilor înviaţi nu vor diferi prea mult de
felul de trup pe care Adam l-a posedat când a fost creat (Gen 2:7). Dacă omul nu ar fi păcătuit, fără îndoială
ar fi păstrat pururi acel trup.
1 Corinteni 15:51
51. Taină. Vezi Rom 11:25.
Nu toţi vom adormi. În ce priveşte somnul ca metaforă a morţii, vezi Ioan 11:11. Pavel atrage atenţia
la faptul că sunt unii care nu vor muri, dar care vor fi preschimbaţi de la starea fizică nedesăvârşită la starea
cerească desăvârşită. Această schimbare instantanee îi va face asemenea sfinţilor înviaţi (vezi GC 322, 323;
SR 411, 412).
Toţi vom fi schimbaţi. Acest „toţi” cuprinde atât pe cei care sunt în viaţă când Isus vine, cât şi pe cei
care au murit. Cei dintâi într-o clipă îşi schimbă trupurile lor muritoare cu trupuri nemuritoare; cei din urmă
sunt înviaţi cu trupuri nemuritoare (cf. cele de la 2Cor 5:1–4).
1 Corinteni 15:52
52. Într-o clipă. Gr. en atomo, „într-un nevăzut punct de timp”, „într-o clipă”. Atomo apare numai
aici în NT. Acesta este cuvântul de la care e derivat cuvântul „atom”. Împreună cu expresia „clipeală de
ochi”, expresia aceasta atrage atenţia la extrema rapiditate cu care va avea loc schimbarea în trupurile
sfinţilor vii.
La cea din urmă trâmbiţă. Timpul când va avea loc această glorioasă transformare este arătat apoi. Va
fi la a doua venire a lui Hristos, deoarece atunci va suna „trâmbiţa lui Dumnezeu”, şi credincioşii sinceri,
care au murit vor fi înviaţi în trupuri care sunt cu totul libere de toate efectele păcatului (Col 3:4; vezi 1Tes
4:16). Atunci creştinii care sunt în viaţă şi aşteaptă cu dor venirea Domnului lor, vor trece printr-o
schimbare minunată prin care toate urmele de stricăciune şi nedesăvârşire vor fi îndepărtate din trupurile lor,
care vor fi făcute asemenea trupului glorios al lui Hristos (vezi Filp 3:20, 21; 1Ioan 3:2). Ei vor avea parte
de acea minunată experienţă de a fi luaţi de pe pământ fără de a muri, ca şi Ilie, care a fost un preînchipuitor
al tuturor credincioşilor adevăraţi care vor fi în viaţă când Hristos vine a doua oară (vezi 2Rg 2:11; PK 227).
1 Corinteni 15:53
53. Acesta, supus putrezirii. Sau, „e necesar ca acest stricăcios”. E necesar ca să aibă loc o schimbare
în trupurile sfinţilor. Şi aceasta va avea loc fie prin moartea şi învierea lor dintre morţi în corpuri
nemuritoare, nestricăcioase (v. 42), sau prin schimbarea lor la starea aceea fără de a vedea moartea;
deoarece ele nu pot să intre în cer aşa cum sunt (v. 50).
Să se îmbrace. Gr. enduo, „a pune pe sine”, „ca o haină”, etc. Aceasta arată clar spre menţinerea
identităţii individuale, personale când are loc această schimbare a trupului. Fiecare dintre răscumpăraţi îşi va
păstra caracterul personal individual (vezi COL 332, 361; 2T 266, 267; 5T 215, 216; EGW Material
Suplimentar la 1Cor 15:42–52).
Muritor. Adică, supus morţii. Darul nemuririi va fi primit numai de aceia care acceptă oferta lui

Dumnezeu de mântuire prin Isus Hristos, şi darul acesta va fi al lor când Isus vine din nou (vezi Ioan 3:16;
Rom 2:7; 6:23; 2Cor 5:4).
1 Corinteni 15:54
54. Moartea a fost înghiţită. [„Moartea este înghiţită”, KJV]. Citatul este fără îndoială din Isa 25:8,
deşi nu concordă exact nici cu textul ebraic şi nici cu LXX. Când la venirea lui Hristos a avut loc
transformarea uimitoare de la muritor la nemuritor, atât a celor drepţi morţi cât şi a celor drepţi în viaţă,
atunci marele vrăjmaş al omului nu va mai necăji pe cei răscumpăraţi. Ultimul gând care a ocupat mintea lor
atunci când umbra morţii a acoperit pe sfinţi, a fost acela al somnului care se apropia, ultimul lor simţământ
a fost acela de durere a morţii. Când văd că Hristos a venit şi le-a conferit darul nemuririi, prima lor senzaţie
va fi de mare bucurie că niciodată nu vor mai cădea sub puterea morţii (vezi GC 550).
1 Corinteni 15:55
55. Moarte. [„O, moarte”, KJV]. O aluzie la Ose 14:14 (vezi comentariul de acolo). În acest strigăt
vesel, victorios, atât moartea cât şi mormântul sunt personificate şi li se vorbeşte probabil de toţi sfinţii
triumfători, care vor fi eliberaţi pentru totdeauna de suferinţa şi despărţirea cauzată de moarte. Stăpânirea pe
care vrăjmaşul acesta a exercitat-o asupra tuturor oamenilor fără încetare de la căderea lui Adam va fi pe
veci îndepărtată de la cei răscumpăraţi la a doua revenire a lui Hristos
Boldul. Gr. kentron, „ţepuşă”, „un vârf ascuţit [ca la o suliţă]”, „un ac [ca la albine, viespi şi
scorpioni]”.
1 Corinteni 15:56
56. Boldul morţii. Aici definit ca „păcat”. Moartea, ca un scorpion, are un bold, o putere fatală dată ei
prin intermediul păcatului, cauza morţii (vezi Rom 6:23). Dar cei răscumpăraţi nu vor mai săvârşi niciodată
păcat, de aceea ei nu mai pot simţi niciodată înţepătura morţii (vezi Naum 1:9; Isa 11:9; Apoc 21:4).
Legea. Vezi Rom 7:7-11.
1 Corinteni 15:57
57. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu. Versetul acesta prezintă tema, sau obiectivul tuturor cărţilor
Bibliei, şi anume, de a arăta că repunerea omului în favoarea lui Dumnezeu şi în starea lui originară de
desăvârşire şi de libertate faţă de toate efectele păcatului, e realizată de marea putere a lui Dumnezeu prin
Domnul nostru Isus Hristos (vezi Ed 125, 126; cf. Rom 7:25). Pentru această biruinţă asupra puterii
vrăjmaşului, cei răscumpăraţi vor da laudă şi slavă lui Dumnezeu în toată veşnicia (vezi Apoc 5:11–13;
15:3, 4; 19:5, 6).
1 Corinteni 15:58
58. De aceea. Având în vedere gloriosul adevăr care a fost descoperit cu privire la înviere,
credincioşii sunt îndemnaţi să reziste la orice efort care ar putea fi făcut de agenţii lui Satana de a le submina
credinţa în Hristos.
Preaiubiţii mei fraţi. Pavel a demonstrat în viaţa lui adevărul că ucenicii lui Isus se vor iubi unii pe
alţii (vezi Ioan 13:34, 35). Iubirea aceasta e manifestată în dispoziţia lor de a suferi unii pentru alţii (vezi
Gal 4:19; Cols 1:24; 2:1, 2; 1Tes 2:8, 9; 3:7, 8).
Tari, neclintiţi. Credincioşii sunt îndemnaţi să rămână tari în credinţa lor, neîngăduind la nimic să-i
tulbure. Acest apel la stabilitatea de stâncă este reîntărit de marele adevăr al învierii atât de capabil expus de
apostol în capitolul acesta. În lumina unor atât de minunate asigurări pentru viitor, credincioşii nu ar trebui
să fie influenţaţi de feluritele ispite ale diavolului, fie ca să se dedea poftelor cărnii, sau pe calea filozofiei
lumeşti, să se abată de la realităţile sigure ale Evangheliei. Nici unei persoane şi nici unui lucru nu ar trebui
să i se permită să clintească pe credincios de pe temelia credinţei şi nădejdii sale.
Sporiţi. [„Sporind”, KJV]. Marele îndemn la continuă activitate în lucrarea adevărului e asigurarea
pozitivă că astfel de eforturi „în Domnul” nu sunt zadarnice, ci vor avea ca rezultat salvarea de suflete şi
propăşirea slavei lui Dumnezeu (vezi Psa 126:6; Ecl 11:6; Isa 55:11; 1Cor 3:8, 9).
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1 Corinteni 16:1
1. Cât priveşte strângerea de ajutoare. Pavel promova un proiect special în folosul credincioşilor
lipsiţi din Ierusalim (cf. 2Cor 8; 9). Cu ani de zile mai înainte, el fusese purtătorul unui dar special pentru cei
loviţi de foamete din biserica din Antiohia (cf. cele de la Fapte 11:28–30; 12:25). Pavel purta o povară pe
inimă pentru semenii săi creştini iudei (cf. Gal 2:10).
Stările şi poverile economice în Palestina erau apăsătoare atât asupra iudeului cât şi asupra creştinului.
S-a socotit că impozitele, atât cele civile cât şi cele religioase la un loc, ajungeau la totalul uluitor de
aproape 40 la sută din venitul personal. Pentru populaţia de rând nu era nădejde de a scăpa de sărăcie. În
plus, biserica din Ierusalim avea de suferit multă persecuţie. Majoritatea credincioşilor erau săraci, unii din
ei datorită faptului că deveniseră creştini (cf. Fapte 4:34, 35; 6:1; 8:1; 11:28–30). Ei aveau nevoie de ajutor
de la fraţii lor mai înstăriţi din alte locuri (vezi Fapte 8:1; AA 70). Pavel luase asupra sa răspunderea de a
solicita ajutor pentru ei de la alte biserici pe care le vizita, şi apela la corinteni să-şi facă partea punându-le
înainte exemplul bisericilor lor surori din Ahaia şi Macedonia (vezi Rom 15:25, 26; 2Cor 8:1–7).
Să faceţi şi voi cum. [„Chiar aşa”, KJV; „Aşa să faceţi”, G. Gal.]. Credincioşii corinteni trebuiau să
accepte obligaţia aceasta aşa cum făcuseră galatenii. Lucrarea de a ajuta pe săraci e dată bisericii din toate
veacurile pentru ca membrii ei să poată dezvolta simpatie şi iubire, aşa ca să poată da pe faţă înaintea altora
puterea Evangheliei lui Isus Hristos (vezi Luc 14:13, 14; 6T 261, 270, 273, 280; 4T 619, 620; DA 369, 370).
Atitudinea noastră faţă de membrii mai puţin fericiţi ai societăţii joacă un mare rol în determinarea sorţii
noastre finale (vezi Isa 58:6–8; Mat 25:34–46; 5T 612). Isus însuşi a dat exemplu în lucrarea Lui de a servi
la lipsurile omenirii suferinde. El a folosit mai mult timp la vindecarea bolnavilor decât la predicarea
Evangheliei (vezi 4T 225; DA 350).
1 Corinteni 16:2
2. În ziua întâi a săptămânii. Vezi Mat 28:1.
Să pună. Construcţia textului grec arată că ei urmau să facă lucrul acesta în mod regulat în fiecare
întâia zi a săptămânii.
De o parte. Literal, „strângând”, „adunând”, probabil în vreun punct de colectare sau în vreun loc
anume din casă.
Acasă. [„La el”, KJV]. Gr. par’ heauto, literal, „la sine”, echivalent cu „acasă”.
După câştigul lui. [„Aşa cum l-a prosperat Dumnezeu”, KJV]. A da în proporţie cu prosperitatea sa, ar
putea cere o atentă controlare a socotelilor, o sarcină pe care Pavel cu greu ar fi recomandat-o să fie făcută
într-o zi de repaus sfânt.
Versetul acesta e adesea citat în sprijinul ţinerii Duminicii. Totuşi, când e examinat în legătură cu
proiectul lui Pavel pentru credincioşii săraci din Ierusalim, e văzut că e un îndemn la o plănuire sistematică
din partea membrilor bisericii corintene pentru partea lor la colectă. Nu e nimic în acest verset care măcar pe
departe să sugereze că e vreo sfinţenie legată de ziua întâi a săptămânii (vezi 3T 413; cf. F. D. Nichol,
Răspunsuri la Obiecţiuni, p. 218, 219). Dacă toţi credincioşii de astăzi ar fi fost să adopte principiul acesta
de binefacere sistematică, ar fi o abundenţă de mijloace pentru grabnica ducere a soliei mântuirii în lumea
întreagă (vezi 3T 389).
Strângerea ajutoarelor. Gr. logeiai, „colectări”. Pavel cerea ca ajutoarele să fie pregătite şi la
îndemâna lui când va fi sosit.

1 Corinteni 16:3
3. Cu epistole. [„prin scrisorile voastre”, KJV; „Cu scrisori”, G.Gal.]. Literal, „cu scrisori”. Este o
oarecare deosebire de părere între comentatori cu privire la scriitorul „scrisorilor” menţionate aici de Pavel.
Expresia poate fi legată fie de cuvintele precedente, fie de cele următoare. KJV ţine la interpretarea
anterioară, aşa cum face şi RSV; cealaltă interpretare leagă expresia după cum urmează: „pe cine veţi aproba
voi, îl voi trimite cu scrisori”. Cei care susţin punctul de vedere anterior consideră că scrisorile erau scrise
de conducătorii bisericii din Corint şi arătau numirea şi autoritatea purtătorilor ca reprezentanţi ai lor. Cei
care ţin la interpretarea din urmă cred că Pavel s-a oferit să scrie scrisori de recomandare pentru
reprezentanţii fraţilor corinteni către biserica din Ierusalim. Totuşi, nici un nume din Corint nu e pe lista din
Fapte 20,4.
1 Corinteni 16:4
4. Va face. [„corespunde”, KJV; „va fi cu cale”, G. Gal.]. Gr. axios, „vrednic”, „corespunzător”, „va
merita”. Dacă suma de transferat îndreptăţea prezenţa lui sau dacă s-ar fi socotit că e mai înţelept ca el să
însoţească pe soli, Pavel era dispus să călătorească la Ierusalim pentru a se asigura că nu este nici un semn
de întrebare sau îndoială cu privire la darul trimis de biserica din Corint. Aceasta este o ilustrare a grijii lui
extreme de a evita orice pricină de neînţelegere sau jignire (cf. Rom 14,13.16.21; 1Cor 8,9.13).
1 Corinteni 16:5
5. Macedonia. Vezi Fapte 16,9.
1 Corinteni 16:6
6. Ierna cu voi. Pavel dorea să rămână un timp mai lung la Corint şi nu să facă o vizită scurtă în
drumul lui spre alte locuri (vers. 7). De aceea dorea să-şi termine mai întâi itinerariul prin Macedonia (vers.
5) şi apoi să petreacă lunile de iarnă cu biserica din Corint.
Să mă însoţiţi acolo unde mă voi duce. Vezi Fapte 15,3; cf. cap. 20,38; 21,16.
1 Corinteni 16:7
7. Trag nădejdea să mai rămân la voi. [„cred că mai întârzii”, KJV]. Literal, „nădăjduiesc să rămân”.
Dacă va îngădui Dumnezeu. Compară cu cele de la Fapte 18,21; 1 Cor. 4,19.
1 Corinteni 16:8
8. Efes. Vezi cele de la Fapte 18,19.
Cincizecime. Vezi cele de la Fapte 2,1.
1 Corinteni 16:9
9. Deschis. Pavel se referea la ocaziile neobişnuite prezentate lui la Efes pentru predicarea
Evangheliei, ca motiv pentru care dorea să rămână un oarecare timp şi nu să plece imediat în Macedonia şi
Corint (vezi vers. 7,8). Efesul era un centru important al cultului păgân având-o pe Diana (Artemisa) ca
zeitatea principală (vezi Fapte 19,24). În cetatea acesta, dedată aproape cu totul idolatriei, superstiţiei şi
viciului, Dumnezeu Şi-a manifestat puterea prin Pavel în vederea convertirii păcătoşilor şi derutării
vrăjmaşului (vezi Fapte 19,8-12.18-20).
Potrivnici. [„adversari”, KJV]. Când a fost stârnită împotrivirea la Efes, Pavel nu a părăsit cetatea, ci a
lucrat cu şi mai multă sârguinţă pentru înaintarea împărăţiei lui Dumnezeu. O astfel de împotrivire, în
general, poate fi privită ca dovadă că Satana e alarmat de ameninţarea împotriva stăpânirii lui asupra
sufletelor oamenilor şi reacţia sa este un semn că Duhul lui Dumnezeu e la lucru.
1 Corinteni 16:10
10. Timotei. Unul din convertiţii şi ajutoarele lui Pavel în lucrarea lui Dumnezeu (vezi Fapte 16,1). El
fusese trimis la biserica din Corint ca să o ajute în problemele ei (vezi 1Cor 4,17). Pavel căuta să-i
pregătească pe corinteni să-l primească cu ospitalitate şi amabilitate, aşa încât tânărul Timotei să nu fie pus
în încurcătură când era chemat să înveţe pe credincioşii cu influenţă din acea cetate de marcă.

1 Corinteni 16:11
11. Dispreţuiască. Gr. exoutheneo, „a face de nimic”, „a trata cu dispreţ”.
Să-l petreceţi. Adică să-i pună la îndemână cele necesare călătoriei.
În pace. Adică cu bunăvoinţa corintenilor. Pavel nădăjduia că nu vor fi puncte de neînţelegere între
Timotei şi credincioşii corinteni.
Îl aştept. Pavel aştepta veşti cu privire la situaţia din Corint (vezi cap. 4,17). Fără îndoială că Timotei
l-a întâlnit pe Pavel în Macedonia, deoarece a fost cu el când a fost scrisă 2 Corinteni (vezi 2Cor 1,1; cf. AA
323).
1 Corinteni 16:12
12. Apolo. Vezi Fapte 18,24; cf. Fapte 19,1; 1Cor 1,12.
N-a voit... să vină. Vezi cap. 1,12.
1 Corinteni 16:13
13. Vegheaţi. Adică să stea trezi, să vegheze, aşa cum santinelele postate în jurul taberei unei oşti
sunt atente în fiecare clipă la cel mai mic semn de primejdie. Faptul că acest îndemn e găsit în mai multe
locuri în Noul Testament scoate în evidenţă necesitatea ca creştinul să fie atent la eforturile inamicului de a-l
nimici (vezi Mat 24,42; 25,13; Marcu 13,35; Fapte 20,31; 1Tes 5.5-6). Aici îndemnul ar avea o aplicaţie
specială la primejdiile speciale care înconjurau pe credincioşii corinteni. Ei trebuiau să aibă grijă ca nu
cumva mântuirea să le fie primejduită de disensiuni, doctrine false, învăţători mincinoşi, practici greşite şi
idolatria care-i înconjura din toate părţile.
Fiţi tari în credinţă. În ce priveşte tratarea „credinţei” aşa cum e folosită aici, vezi Fapte 6,7. Isus
avertiza că vor fi mulţi învăţători şi profeţi mincinoşi care vor căuta să abată pe oameni de la curăţia
Evangheliei şi să-i facă să primească învăţături care îşi aveau obârşia în Satana (vezi Mat
24.4-5-11-23-24-26). E nevoie de o hotărâre puternică de a sta neclintit de partea Cuvântului nealterat al lui
Dumnezeu (vezi Isa 8,20; Mat 24,13; Filip 1,27; 4,1; 1Tes 5,21; Apoc 2,10).
Fiţi oameni. [„achitaţi-vă ca bărbaţi”, KJV; „fiţi bărbaţi”, G. Gal.]. Gr. andrizo, „a acţiona ca un
bărbat”. În engleza veche „a se achita” însemna „a se purta”. Pentru a fi creştin se cere curaj, îndrăzneală,
perseverenţă, tărie – pe scurt toate calităţile unui adevărat bărbat. nu e loc pentru laşitate, timiditate sau
frică. Un caracter nobil e dezvoltat numai de aceia care se aşează fără rezervă sub conducerea Mântuitorului
(vezi Efes 6,10).
1 Corinteni 16:14
14. Dragoste. [„caritate”, KJV]. Fr. agape, „iubire” ca principiu (vezi 1 Cor 13,1; în ce priveşte
verbul agapao). Iubirea este însuşirea atotbiruitoare, marea soluţie a tuturor problemelor. Sfatul dat aici
poate fi considerat ca factor suprem al învăţăturii lui Pavel către credincioşii corinteni şi către toţi creştinii
de pretutindeni şi din toate timpurile. Iubire supremă de Dumnezeu şi iubire neegoistă de oameni vor
desfiinţa orice ceartă, dezbinare, mândrie şi relele însoţitoare (vezi Prov. 10,12; Mat 22,37-40; Rom 13,10).
Atributul acesta fundamental al caracterului lui Dumnezeu (1Ioan 4,8) trebuie să stimuleze pe fiecare copil
al Său, aşa încât viaţa lui să fie o demonstraţie a puterii iubirii şi o dovadă a adevărului Evangheliei lui Isus
Hristos (cf. Ioan 14,23; 15,0.10.12; 1 Ioan 3,14.16.23.24; 4,7.8.11.12.16.18.20.21; 5,2).
1 Corinteni 16:15
15. Un îndemn. [„vă implor”, KJV]. Gr. parakaleo, „a îndemna”, „a avertiza” (vezi Ioan 14,16).
Casa lui Ştefana. O familie influentă ai cărei membrii fuseseră botezaţi chiar de Pavel (vezi cap. 1,16).
Cel dintâi rod. Adică ei erau primii dintr-o mare recoltă de suflete în Ahaia.
Ahaia. O provincie a Greciei alcătuită din Peloponez şi partea continentală a Greciei, la sud de
Macedonia. Capitala ei era Corintul.

S-au pus cu totul în slujba. [„s-au consacrat”, KJV]. Adică s-au dedicat sarcinii.
1 Corinteni 16:16
16. Fiţi şi voi supuşi. [„supuneţi-vă”, KJV]. Adică arătaţi consideraţie şi respect pentru cei care sunt
credincioşi în slujba bisericii. Părerile şi sfaturile lor ar trebui să fie privite ca meritând o serioasă
consideraţie. Toţi cei care dau ajutor în marea lucrare a lui Dumnezeu pe pământ trebuie să fie trataţi cu
respect şi să li se dea tot ajutorul de care au nevoie.
1 Corinteni 16:17
17. Venirea lui. Cei trei soli erau, se pare, toţi din Corint. Fortunat şi Ahaic nu mai sunt numiţi în altă
parte. Cei trei bărbaţi erau probabil purtătorii scrisorii cu întrebări de la corinteni la Pavel (cap. 7,1) şi
posibil ai scrisorii lui Pavel către ei, cunoscută ca „Întâia Corinteni”.
Au împlinit. Literal, „au umplut”. Comparaţi cu traducerea RSV, „ei au împlinit absenţa voastră”
[„lipsa voastră”, G.Gal.].
Ce lipsea din partea voastră. Expresia greacă înseamnă sau „deficienţa voastră”, adică absenţa voastră,
sau „lipsa voastră” sau lipsa din partea voastră. Unii sugerează, în plus că poate însemna „nevoia voastră de
mine” ca şi „nevoia mea de voi”.
1 Corinteni 16:18
18. Răcorit. Prezenţa şi conversaţia acestor trimişi din Corint adusese încurajare şi mângâiere lui
Pavel. Se pare că ei dăduseră apostolului informaţii cu privire la biserica din Corint (vers. 17), informaţii
care îl ajutaseră să aibă o înţelegere mai clară a situaţiei (vezi Prov. 15,30).
Preţuiţi. [„recunoaşteţi”, KJV; „cunoaşteţi bine”, G. Gal.]. Adică a le oferi recunoaştinţă.
1 Corinteni 16:19
19. Asia. Vezi Fapte 2,99; vezi nota suplimentară la fapte 16.
Acuila şi Priscilia. Vezi Fapte 18,2.
Biserica din casa lor. Primii creştini se adunau în case particulare. Clădiri de biserici n-au apărut decât
începând cu finele secolului al II-lea.
1 Corinteni 16:20
20. Toţi fraţii. Fără îndoială credincioşii din Efes. Se pare că aveau interes faţă de biserica din Corint
şi doreau ca fraţii lor să ştie de iubirea şi preocuparea lor faţă de ei. Acelaşi duh însufleţeşte pe toţi cei care
iubesc pe Domnul şi poporul Lui. Ei sunt interesaţi de toţi ceilalţi membri ai familiei celei mari a lui
Dumnezeu. Acest duh de comuniune iubitoare, predominant în mijlocul poporului lui Dumnezeu, este şi o
dovadă a adevărului Evangheliei (vezi Ioan 17,23.24; 3T 446, 447; SC 115).
Sărutare. O formă obişnuită de salut în Orient. Sărutarea sfântă este un semn de afecţiune printre
credincioşi (cf. Rom 16,16; 2Cor 13,12; 1Tes 5,26; 1 Petru 5,14). Pavel pare să fi avut dorinţa ca
credincioşii corinteni să dea unul altuia acest semn când vor fi primit scrisoarea, ca o garanţie a unirii şi
iubirii lor creştine proaspăt trezite. Obiceiul, cel puţin aşa cum era mai târziu poruncit în Constituţiile
apostolice (2,57; 8,11), era ca bărbaţii să salute pe bărbaţi şi femeile să salute pe femei. Potrivit obiceiului
palestinian, sărutul era pe obraz, frunte, barbă, mâini sau picioare, nu pe buze.
1 Corinteni 16:21
21. Însăşi mâna. Se pare că de obicei Pavel folosea un secretar pentru a-şi scrie scrisorile către
biserici. El autentifica epistola semnându-se şi exprimând salutări fraţilor (cf. Col 4,18; 2Tes 3,17).
Semnătura aceasta constituia o dovadă că scrisoarea era într-adevăr a lui, precum şi un semn al grijii sale
iubitoare pentru biserică. El fusese supărat pe aceia care falsificaseră scrisori care pretindeau că sunt ale lui
(vezi 2Tes 2,2) şi semnătura sa personală era menită să înfrângă intenţiile unor astfel de oameni.

1 Corinteni 16:22
22. Iubeşte. Gr. phileo, „a iubi cu afecţiune omenească”. Pentru comparaţia cu agapao, vezi Matei
5,43.44. Înţelesul aici este: „dacă cineva nu are nici măcar iubire omenească pentru Domnul Isus Hristos”.
Anatema. O transliterare a cuvântului grec anathema, care însemna „blestemat” sau „dat nimicirii”.
Cei care cred în Domnul Hristos şi nu-L iubesc nu pot nădăjdui să aibă mântuire. Prin propriul lor act de a
respinge unicul mijloc de mântuire, ei aleg nimicirea veşnică (vezi Marcu 16,16; Ioan 12,48; Fapte
16,30-32; 1 Ioan 5,11-13; cf. Gal. 1,8.9).
Maranata. [Maran-atha, KJV]. O transliterare a cuvântului grec maran atha, care la rândul lui este o
transliterare a expresiei aramaice maran ’athah. Cuvintele ar trebui probabil să fie despărţite după cum
urmează: marana tha, aramaic marana ’tha. Acesta este unicul loc din Scriptură unde apare cuvântul acesta.
Expresia aramaică poate fi tradusă: „Domnul nostru vine” sau „Domnul nostru, vino”. Scrisoarea către
corinteni a fost scrisă în limba greacă, după cum au fost şi celelalte epistole, dar Pavel era un bilingv şi
obişnuit cu aramaica, limba locală a populaţiei din Palestina. Când a ajuns la încheierea apelului său
puternic către corinteni de a părăsi dezbinările, doctrinele şi practicile lor greşite şi de a se preda cu totul
Domnului, el şi-a încununat argumentele cu această puternică expresie cu privire la venirea Domnului. În
KJV declaraţia aceasta este ataşată cuvântului anterior „anatema”, dar nu există legătura necesară.
În primele zile ale bisericii creştine, expresia „maranata” pare să fi fost folosită de credincioşi ca
salutare (vezi Didache 10,6). Venirea lui Isus ar trebui să fie tema vieţii fiecărui creştin (vezi 6T 406; 7T
237; EW 58).
1 Corinteni 16:23
23. Harul. Pavel îşi încheie scrisoarea cu binecuvântarea obişnuită (vezi Rom 16,24; 2Cor 13,14; Gal
6,18).
1 Corinteni 16:24
24. Dragostea. Ce binecuvântare mai frumoasă ar fi putut veni după denunţarea aspră a celor care
leapădă iubirea lui Dumnezeu? Epistola aceasta, care conţine multe lucruri care ar putea fi privite ca fiind
oarecum aspre în tratarea directă a anumitor abuzuri din biserică, se încheie cu o expresie de iubire şi de
interes pentru binele veşnic al destinatarilor scrisorii.
Post-scriptumul care urmează vers. 24 (KJV) nu apare în nici un manuscris timpuriu. Conţinutul lui e
incorect, cel puţin în parte, deoarece dă locul scrierii ca fiind „Filipi”, în timp ce epistola însăşi dă locul
obârşiei ca fiind Efes (cap. 16,8), deşi post-scriptumul din manuscrisul uncial din secolul al IX-lea zice „din
Efes” în loc de „din Filipi”. Întrucât informaţia cu privire la locul scrierii este greşită, se ridică întrebarea
dacă Stefana, Fortunat şi Ahaic au fost purtătorii scrisorii către Corint (vezi vers. 15). Post-scriptumul a fost
un supliment redacţional ulterior şi nu a făcut parte din raportul inspirat iniţial.
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