Rezumatul Studiului 10 - Marea luptă în scrierile apostolului
Pavel
A Biruitorul: al doilea Adam (Romani 5:12-21).
 Pe acest pământ, Marea Luptă a început cu păcatul lui Adam. Cel de-al doilea Adam
(Isus) a venit să ne mântuiască din greşeala celui dintâi;
 În Romani 5, 1-11, Pavel subliniază rezultatul lucrării celui de-al doilea Adam;
 În Romani 5, 15-20, Pavel compară lucrarea celor doi Adami:
— ADAM: Au murit mulţi (v.15); A venit judecata care a adus osânda (v.16); A domnit
moartea (v.17); A venit osânda pentru toţi oamenii (v.18); Mulţi au fost făcuţi
păcătoşi (v.19); S-a înmulţit păcatul (v.20);
— ISUS: S-a dat din belşug harul şi darul lui Dumnezeu (v.15); A venit darul care a
adus iertare (v.16); Vor domni în viaţă cei ce Îl primesc (v.17); A venit o hotărâre
de neprihănire care dă viaţă (v.18); Mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi (v.19); Harul s-a
înmulţit şi mai mult (v.20).
B Combatanţii: Biserica.
 Biserica – clădire (1 Corinteni 6:6-15).
— Asemenea unei lucrări agricole, unii seamănă sămânţa (predică Cuvântul), unii o
udă (instruiesc) şi Dumnezeu face să crească (1Cor. 3:6);
— Odată ce baza (Isus Hristos şi apostolii) a fost fixată, fiecare «clădeşte deasupra»
lui pentru construcţia bisericii (1Cor. 3:10-11);
— Fiecare va da socoteală lui Dumnezeu pentru modul în care a construit (1Cor.
3:13-15).Dacă cineva încearcă să distrugă biserica, Dumnezeu îl va distruge (1Cor.
3:16-17).
 Biserica – trup (1 Corinteni 12:14-26).
— Pavel compară darurile împărţite cu funcţiile diferitelor membre ale corpului. În
nici un corp nu sunt doar urechi sau doar mâini. Dacă dorim un corp funcţional,
fiecare membru care îl compune trebuie să îşi îndeplinească funcţia care îi
corespunde (1Cor. 12:12-24).
C Echipamentul: armura lui Dumnezeu (Efeseni 6:11-17).
 În cadrul Luptei avem parte de duşmani speciali: diavolul, căpeteniile, stăpânirile
întunericului, duhurile răutăţii (Efeseni 6:12). Pentru a lupta împotriva lor avem
nevoie de arme speciale;
 Nu este suficient să avem doar o parte din armură, trebuie să îmbrăcăm TOATĂ
armura.
D Victoria: învierea (1 Corinteni 15:12-18, 50-58).
 Înaintea realităţii morţii, Pavel ne învaţă care era garanţia victoriei: învierea lui Isus.
Aşa cum El a înviat şi credincioşii vor învia (1Cor. 15:20-22);
 Astfel, speranţa noastră nu este în această viaţă, ci în viaţa veşnică pe care Hristos neo va da la venirea Sa;
 Atunci, totul va reveni la planul original gândit de Dumnezeu pentru Adam. Păcatul şi
răul vor fi doar o paranteză în acel plan, un conflict terminat şi uitat.
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