
Studii Biblice 2015 trim. III – Misionarii 

Rezumatul Studiului 12 - Misiunea şi mesajul lui Pavel 
 
A Folosind diverse metode de predicare: 
 După cultură: Iudei și neamuri. 1 Corinteni 1:22. 

— Iudei: 
(a) Credeau că un mesager divin se manifesta prin semne și minuni, cum a făcut Moise în Egipt. 
(b) Le vorbea despre istoria lui Israel, de Isus ca descendent al lui David și minunile, moartea și învierea 

lui Isus. 
— Neamuri: 

(a) Căutau o bază rațională pentru credințele lor. 
(b) Folosind propriile lor scrieri, le vorbea despre Dumnezeu ca și Creator, Susținător și Judecător, iar pe 

Isus ca Salvator din păcat. 
 Folosind asemănări: ostași și alergători. 1 Corinteni 9:24-25; 2 Timotei 2:3-4. 

— Alergători: 
(a) Așa cum alergătorul aleargă cu scopul de a-și atinge scopul, credinciosul trebuie să trăiască cu 

privirea îndreptată spre țintă: viața veșnică. 
(b) Luptătorul trăiește o viață strictă pentru a câștiga coroana; cu atât mai mult creștinul trebuie să își 

adapteze viața la normele divine înainte de a câștiga coroana. 
— Ostași: 

(a) Așa cum un soldat era dispus să sufere penalități și să împlinească ordinele primite pentru a 
mulțumi pe cel care l-a înrolat; credincioșii trebuie să fie slujitori fideli ai lui Dumnezeu pentru a -L 
mulțumi pe Isus, care i-a chemat în Împărăția Sa. 

(b) În Efeseni 6:10-18 și în alte pasaje, Pavel folosește armura soldaților ca  exemplu pentru armele pe 
care ar trebui să le utilizeze creștinul: credința, dreptatea, adevărul… 

B Prezentând adevăruri esențiale: 
 Legea lui Dumnezeu. 

— Iudeii trebuiau să înțeleagă diferența dintre legea neschimbată a lui Dumnezeu , eternă, obligatorie de 
împlinit pentru toți oamenii și legile aplicate numai poporului lui Israel ca și națiune. 

— Nu avea sens să oblige neamurile să asculte de legile ceremoniale sau rasiale (circumcizia), dar trebuia 
să înțeleagă importanța ascultării de Legea lui Dumnezeu. De asta, Pavel a făcut referiri clare la păzirea 
poruncilor (Rom 13:8-10; 1Cor. 7:19; Efes. 4:28; Efes. 6:2). 

 Moartea și învierea. 
— Nemurirea: 

(a) Dumnezeu este singurul care are nemurirea (1 Timotei 6:16). Nici un suflet nu e nemuritor. 
(b) Nemurirea este dată mântuiților în ziua învierii, când «trupul acesta muritor să se îmbrace în 

nemurire» (1Cor. 15:53). 
— Starea morților: 

(a) Moartea este ca un vis (Ecl. 9:5; Ps. 115:17). Pavel ne învață că Isus a murit și a rămas în mormânt 
până la înviere. În același fel, noi rămânem în mormânt de la moarte până la înviere. 1 Cor. 15:23. 

— Învierea: 
(a) Învierea lui Isus și a credincioșilor este o realitate inerentă a credinței noastre. 1 Cor. 15:17-18. 

C Lucrând în echipă: 
 Colaboratorii lui Pavel. 

— Barnaba, Iuda Barsaba, Sila, Ioan Marcu, Timotei, Erast, Tihic, Aristarh, Isus - zis Lust, Dima și Luca. 
— O persoană singură, oricât de multe daruri ar deține, nu poate face lucrarea de una singură. Mis iunea 

este o lucrare în echipă. 
— Ocazional, pot interveni dificultăți între membrii echipei. 
— După o discuție serioasă, Barnaba și Ioan Marcu s -au separat de Pavel și au plecat să lucreze în altă 

parte (Fapte 15:36-41). Totuși, aceasta nu a fost o situație permanentă. Împăcarea e posibilă când se 
posedă un spirit iertător. 


