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Comentariu realizat de pastorul Alejandro Bullon 

 

STUDIUL 12 

Misiunea si mesajul lui Pavel 

 

Bună prietene! 

In acest studiu vom vedea cum si-a desfasurat Pavel activitatea si care era centrul misiunii 

sale. Sa nu uitam ca el era iudeu si roman in acelasi timp miscandu-se cu usurinta in ambele 

culturi. Nascut in Tars in mijlocul culturii greco romana din timpul sau, dar in acelasi timp a fost 

educat de mama sa in cultura iudaica de mama sa si a studiat la picioarele unuia din cei mai 

renumiti invatatori evrei, Gamaliel. In acest fel Pavel a devenit persoana cea mai indicata si mai 

pregatita a evangheliza atat pe iudei cati si pe neiudei. Acest fapt il vedem cu claritate in declaratia 

sa din 1 Corinteni 1,22-24: 

 

22 Iudeii, într-adevăr, cer minuni, şi grecii caută înţelepciune; 

23 dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire, şi 

pentru Neamuri, o nebunie; 

24 dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. 

 

Te rog sa observi descrierea pe care o face Pavel in ce priveste cultura iudaica si neiudaica. 

Iudeii sperau si se incredeau mai mult in miracole si semne extraordinare. De ce oare? Pentru ca 

istoria eliberarii de exemplul in Egipt era plina de miracole, de la revarsarea plagilor pana la 

istoria marii Rosii, mana care cadea in desert din cer, torta care ii conducea noaptea si norul care ii 

proteja ziua de soare..., toate acestea erau miracole din istoria lor, de altfel toata istoria lui Israel 

putem spune ca era o istorie plina de miracole. Asa ca daca Dumnezeu ar fi ridicat un nou profet 

in mijlocul lor acesta trebuia dupa cum credeau ei, sa vina insotit tot la fel de minuni si miracole 

pentru ca ei sa il poata accepta. Asa gandeau ei, iar Pavel cunoscand cultura iudaica merge in 

intampinarea lor mentionand miracole realizate de Isus si in mod expecial miracolul invierii. 

Din alt punct de vedere, grecii erau diferiti de iudei fiind femei si barbati ai literei, filozofiei, 

ratiunii si astfel Pavel li se adreseaza cu mesaj care ii incanta si le trezeste interesul. Cel mai 

important lucru pe care ar trebui sa observat atat pentru unii cat si altii este faptul ca el il pune in 

prim plan pe Isus, pentru ca nu mai exista salvare in altul decat Isus. Aici gasim o provocare 

pentru noi, putem sa ne apropiem de diferitele culturi din zilele noastre respectand diferitele forme 

de gandire folosind chiar maniera in care oamenii vad lucrurile, dar obiectivul final este sa ii 

conducem la Isus pentru o viata transformata de Isus.  

Daca am intra in acvariul lumii acesteia nu putem sa intram si sa inotam cu ceilalti pesti la 

nesfarsit, ci trebuie sa il scoatem de acolo conducandu-i la cunoasterea de Hristos. Ce teribil 

exemplu ne-a dat Pavel din acest punct de vedere. Este important sa ne apropiem de persoane 

respectand cultura lor, forma de gandire si poate chiar vorbind lucruri pe care lor li se par 

interesante, dar obiectivul final nu este a ramane acolo cu ei ci a-i aduce la cunoasterea Adevarului 

in Isus Hristos. 
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In partea a doua a acestui studiu vedem ca Pavel folosea imagini de o forma impresionante in 

prezentarile sale. El nu mergea sa caute in carti aplicatii ci era un bun observator al vietii, al 

contextului in care oamenii se miscau din care gasea aplicatii. De exemplu, cultura greaca era 

impregnata de activitati sportive, aminteste-ti ca olimpiadele au inceput in Atena. In scoli, cartiere 

si familii tinerii erau in curajati sa practice discipline atletice. Asa ca Pavel vorbin de viata crestina 

foloseste ilustratia cu atletul si spune ceea ce gasim in 1 Corinteni 9,24-27: 

 

24 Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? 

Alergaţi, dar, în aşa fel, ca să căpătaţi premiul! 

25 Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca 

să capete o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate 

veşteji. 

26 Eu deci alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care 

loveşte în vânt. 

27 Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, 

eu însumi să fiu lepădat. 

 

Ce maniera extraordinara de a explica un concept. Cine oare nu putea sa inteleaga ce spunea 

el? In acele timpuri lumea de asemenea era obisnuita nu numai cu sportul ci si cu viata militara, 

tarile traiau in razboi continuu. In timpul lui Pavel puterea dominanta era imperiul roman, dar cu 

toata puterea lor ei nu au putut sa distruga si cultura greceasca, chiar mai mult au ajuns sa o 

accepte si sa o invete. In acele timpuri armele puteau fi vazute ca ceva normal in zilele acelea, pe 

strazi puteai sa vezi soldati inarmati. Si ce face Pavel cand predica Evanghelia? Face aplicatii din 

lumea militara pentru a da viata mesajului sau. Iata ce spune in 2 Corinteni 10,3-4: 

 

3 Măcar că trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm călăuziţi de firea pământească. 

4 Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de 

Dumnezeu ca să surpe întăriturile. 

 

Iata si alt pasaj pentru a vedea cum Pavel folosea imaginii din zilele sale pentru a ilustra 

mesajele sale. Efeseni 6,11-12.14-17: 

 

11 Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. 

12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva 

domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt 

în locurile cereşti. 

 

14 Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, 

15 având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. 

16 Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile 

arzătoare ale celui rău. 

17 Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. 

 

Ceea ce putem invata din invataturile lui Pavel este faptul ca daca vrem sa ajungem la mintea 

si inima oamenilor carora le predicam, daca dorim ca ei sa inteleaga mesajul si sa il accepte pe 
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Isus, va trebui sa folosim ilustratii din cultura in care ei traiesc. Va trebui sa fim buni observatori 

ai culturii timpului. Numai mare atentie sa nu adaptam Evanghelia la cultura, ci putem numai sa 

folosim limbajul culturii pentru a-l ajuta pe oameni adaptarea la Evanghelie si la principiile ei care 

niciodata nu se schimba. Pericolul care apare in dorinta de a evangheliza cultura postmoderna este 

de a fabrica o Evanghelie speciala pentru ei. Trebuie sa avem mare grija, Evanghelia este vesnica, 

principiile legii Sale sunt vesnice. Putem face aplicatii din cultura timpului, dar nu putem schimba 

Evanghelia. Va trebui sa fim foarte atenti sa nu cadem in acest teren mlastinos.  

 

Vom trece la partea a treia a studiului. Aici vom schimba de tema si vom vorbi despre mesajul 

lui Pavel. Nimeni nu poate sustine ca centrul mesajelor lui Pavel nu este Hristos si el rastignit. 

Problema era ca o parte din ascultatorii sai erau iudei care gandeau ca asa dupa cum Legea Morala 

este vesnica, legile ceremoniale continuau de asemenea sa fie valabile. Asa ca dupa moartea 

Domnului Hristos ei continuau sa insiste in pazirea lor. Ei nu reuseau sa faca diferenta intre Legea 

vesnica a lui Dumnezeu si legile ceremoniale care simbolizau moartea Domnului Hristos si care 

au fost implinite prin moartea lui pe cruce. Prin sacrificiul de la cruce acestea nu mai erau 

necesare pentru ca adevaratul Miel care ridica pacatul lumii a fost sacrificat. Acesta a fost de 

asemenea motivul pentru care perdeaua din Templu la moartea lui Isus s-a sfasiat de sus pana jos, 

dand de inteles ca ceremoniile s-au implinit in Isus. Dar Legea moarala vesnica a celor 10 porunci 

nu este parte din legile ceremoniale ci este vesnica. Iata ce spune Pavel in Romani 3,31: 

 

31 Deci prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea. 

 

 Aici Pavel vorbeste despre vesnica Lege moarala a lui Dumnezeu, numai ca iudeii doreau ca 

legile ceremoniale de asemenea sa ramana valabile  intre care mai ales circumcizia, asa ca obligau 

pe cei convertiti sa se circumcida. Acesta a fost motivul pentru care a nascut primul conciliu de la 

Ierusalim unde s-a discutat aceasta problema si in care s-a decis ca iudeii care doresc sa continue 

sa o faca, sa o faca mai departe, dar sa ii lase linistiti pe noii convertiti dintre neamuri. Insa multi 

dintre convertitii iudeii nu au putut sa accepte acest fapt si au continuat sa deranjeze Biserica asa 

ca il vedem pe Pavel declarand urmatoarele in Romani 3,8-10: 

 

8 Şi de ce să nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretind unii, care ne vorbesc de rău, că spunem 

noi? Osânda acestor oameni este dreaptă. 

9 Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toţi, fie iudei, 

fie greci, sunt sub păcat, 

10 după cum este scris: „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. 

 

Interesant de observat ca aici Pavel nu spune ca dragostea anuleaza cele 10 porunci ci este 

baza lor si ca tu daca iubesti de o forma normala naturala, atunci pazesti si poruncile. Pentru a 

scoate in evidenta ca dragostea nu anuleaza poruncile iata ce spune in Romani 1,22-24:   

 

22 S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; 

23 şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, 

dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. 
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24 De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi 

necinstesc singuri trupurile; 

 

Aici el spune ca nu este suficient ca Legea sa existe ci trebuie si implinita pentru a-L glorifica 

pe Dumnezeu, daca nu numele lui Dumnezeu ajunge sa fie blestemat intre pagani. Asa ca in nici 

un loc nu sustine Pavel ca poruncile nu mai exista. 

 

Vom merge la partea a patra a studiului. Remarcam din nou faptul ca centrul mesajului lui 

Pavel este Hristos si el crucificat. Interesant ca moartea lui Isus este relationata cu invierea, iar 

invierea este legata de a doua Sa venire, iar inainte de venirea Sa pe norii cerului lucrarea Sa de 

Mijlocitor in Sanctuarul ceresc unde pledeaza inaintea lui Dumnezeu pentru fiinta umana. De 

aceea Pavel vorbeste despre judecata fara frica. Romani 2,5: 

 

5 Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru 

ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, 

 

Conform acestui text harul minunat al lui Isus, moartea Sa, invierea Sa, viata Sa victorioasa, 

mila Sa, nu te pot salva daca neglijezi a-l accepta pe Isus si Salvarea Sa, judecata este inevitabila 

si va trebui sa o suporti. Astazi este ziua vestilor bune, astazi este ziua salvarii. Judecata nu ar 

trebui sa sperie pe nimeni, mai putin cei care nu vor sa aceepte harul mantuitor al lui Isus. Eu chiar 

mai mult spun ca judecata este parte din harul mantuitor al lui Isus.  

In ultima parte vom vorbi despre Pavel ca si fiinta umana. Este evident faptul ca Pavel era un 

om solitar in sensul ca petrecea mult timp singur cu Isus, dar in calatoriile sale intotdeauna il 

vedem insotit. Era un om al lui Dumnezeu care ii placea sa lucreze in echipa. Cand le scrie celor 

din Filipeni le scrie spunand ca mesajul este din partea lui Pavel si Timotei. Dar Timotei nu a 

participat la aceasta, asa ca este normal sa ne intrebam de ce Pavel in include si pe el ca si autor. 

Simplu pentru ca lui ii placea sa lucreze in echipa. Din alt punct de vedere ii placea sa formeze noi 

misionari, Timotei fiind unul din acestia. Ca orice fiinta umana uneori avea probleme cu colegi 

sai. Aminteste-ti problema ce a aparut cu Barnada cu privire la Ioan Marcu. El nu a vrut sa il ia cu 

ei in calatoria lor pentru ca in prima calatorie i-a parasit. Dar Barnaba a dorit sa ii dea o a doua 

sansa acestuia. Discutia s-a aprins atat de mult incat cei doi au hotarat sa se separe. Se pare ca in 

acest caz Barnaba avea dreptate, insusi Pavel recunoaste mai tarziu importanta lucrarii acestuia. 

Asa era Pavel, sigur in convingeri, fara ezitari, clar, dar in acelasi timp umil. Cu aceasta 

personalitate este omul lui Dumnezeu care a evanghelizat atat pe iudei cat si pe greci sau alte 

natiuni. Viata lui Pavel sa fie o experienta vie pentru noi toti. 

Dumnezeu sa te binecuvanteze.  
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