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Conform 
culturii: iudei 
și neamuri.

Folosind 
asemănări: 
ostași și 
alergători

Legea lui 
Dumnezeu.

Moartea și 
învierea.

Colaboratorii 
lui Pavel.

De la început, Pavel a fost nevoit să își adapteze mesajul la o 
varietate de ascultători. Cum poți prezenta adevărurile 
veșniciei la diferite rase, culturi și religii?

Prezentând adevăruri 
universale:

Lucrând în 
echipă:

Folosind diverse metode 
de prezentare:



Cu toate că  Pavel a fost trimis în mod 
special la neamuri, misiunea lui îi cuprindea 
și pe iudei (care erau împărțiți prin tot 
imperiul roman). «Iudeii, într-adevăr, 

cer minuni, şi Grecii 
caută înţelepciune»

(1 Corinteni 1:22)

IUDEI

Nevoi
Credeau că un mesager divin se manifesta prin 

semne și minuni, cum a făcut Moise în Egipt 
(Ioan 6:30).

Mesaj
Le vorbea despre istoria lui Israel, de Isus ca 

descendent al lui David și minunile, moartea și 
învierea lui Isus.

NEAMURI

Nevoi Căutau o bază rațională pentru credințele lor.

Mesaj
Folosind propriile lor scrieri, le vorbea despre 

Dumnezeu ca și Creator, Susținător și 
Judecător, iar pe Isus ca Salvator din păcat.

Ce nevoi avea fiecare grup 
și cum adapta Pavel 
mesajul pentru a înțelege 
solia mântuirii?



«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! 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 veșteji: noi să facem lucrul
acesta pentru o cunună, care nu se poate veșteji.»
(1 Corinteni 9:24-25)

Pavel folosea lucrurile care erau familiare ascultătorilor pentru  a le 
prezenta adevăruri eterne.

 Așa cum alergătorul aleargă cu scopul de a-și atinge scopul, 
credinciosul trebuie să trăiască cu privirea îndreptată spre țintă: 
viața veșnică. 

 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.



«Sufere împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui 
Hristos. Niciun ostaş nu se încurcă cu treburile 
vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la 
oaste.» (2 Timotei 2:3-4)

Soldații romani erau 
împrăștiați în fiecare colț al 
imperiului. Pavel a luat de la ei 
câteva învățături valoroase. 

 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.

 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…



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

(Romani 3:31)

Pavel folosește în scrisorile sale termenul «lege» în diverse forme: vorbește, printre 
altele de «legea lui Dumnezeu», «legea lui Moise» (1 Cor. 9:9) și «legea păcatului» (Rom. 7:25).

Uneori o prezintă în mod contradictoriu: Era «sub lege» (1 Cor. 9:21), dar «izbăviți de 
lege» (Rom. 7:6).

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; 1 Cor. 7:19; Efes. 4:28; 
Efes. 6:2).



«singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină, de 
care nu poţi să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici 
nu-L poate vedea, şi care are cinstea şi puterea vecinică! Amin.» 
(1Timotei 6:16)

Doctrina nemuririi sufletului este străină Scripturii. Biblia 
spune clar că omul, când moare, încetează să existe (Ecl. 9:5; 
Ps. 115:17) și că Dumnezeu este singurul care are nemurirea 
(1 Tim. 6:16).

Nemurirea este dată mântuiților în ziua învierii, când  «trupul 
acesta muritor să se îmbrace în nemurire» (1 Cor. 15:53).

Ținând cont că moartea este ceva ce ne 
afectează pe toți (Evr 9:27), este important ca 
toți să înțelegem că moartea e ca un vis. De 
aceea Pavel, adesea, vorbește de morți ca și cum 
ar «dormi» (1 Tes. 4:13; 1 Cor. 11:30; 1 Cor. 15:6).



«Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca 
să nu vă întristaţi ca ceilalţi, cari n-au nădejde. Căci dacă credem că 
Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi 
împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.» (1 Tesaloniceni 4:13-14)

Fără înviere, nu este mântuire: «Şi dacă n-a înviat 
Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunte ți încă 
în păcatele voastre, şi prin urmare şi cei ce au adormit 
în Hristos, sunt pierduți.» (1 Cor. 15:17-18).

Pavel ne învață – în concordanță cu restul scripturilor –
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. «Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos 
este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui 
Hristos.» (1 Cor. 15:23).

Învierea lui Isus și a 
credincioșilor este o realitate 
inerentă a credinței noastre.



«Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu, şi adu-l cu tine; căci el îmi este de 
folos pentru slujbă.» (2 Timotei 4:11)

Pavel nu lucra singur. Biblia ne men ționează câțiva 
din colaboratorii săi: Barnaba, Iuda Barsaba, Sila, 
Ioan Marcu, Timotei, Erast, Tihic, Aristarh, Isus - zis 
Lust, Dima și Luca.

Asta ne învață că o persoană singură, oricât de 
multe daruri ar deține, nu poate face lucrarea de 
una singură. Misiunea este o lucrare în echipă. 

Ocazional, pot interveni dificultăți între membrii 
echipei. De exemplu, Dima l-a abandonat pe Pavel 
când avea cea mai mare nevoie de el. (2 Tim. 4:10).

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. 



«Cine ar putea evalua care sunt, pentru lume, rezultatele
lucrării de o viață a lui Pavel? Dintre toate acele influențe
binefăcătoare care alină suferința, alungă întristarea,
îngrădesc răul, care înalță viața de la ceea ce este egoist și
senzual și o slăvesc prin nădejdea nemuririi, cât se datorează
străduințelor lui Pavel și a tovarășilor lui de lucru în timp ce
călătoreau nebăgați în seamă din Asia până pe țărmurile
Europei?

Cât a meritat pentru oricare viață faptul de a fi fost unealta
lui Dumnezeu în punerea în mișcare a unor astfel de influențe
ale binecuvântării? Va merita să vedem, în veșnicie, rezultatele
unei astfel de lucrări de-o viață?

E.G.W. (Educa ție, pag. 70)
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