
Studiul 12 – Misiunea și mesajul lui Pavel

Studiul 12
- texte - 

Misiunea şi mesajul lui Pavel

Textul de memorat: „Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând 
ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă pentru premiul  
chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” (Filipeni 3:13,14)

Duminică

1. 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.

Luni

2. 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.

Galateni 5:7; Voi alergaţi bine: cine v-a tăiat calea, ca să n-ascultaţi de adevăr?

1 Timotei 6:12; Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică, la care ai fost 
chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.

2 Timotei 2:5; Şi cine luptă la jocuri nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli.

3. 2 Corinteni 10:4,5; 4. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci 
sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile.
5. Noi răsturnăm izvodirile minţii  şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui  
Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.

Efeseni 6:10-18; 10. Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.
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.
13. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi  
să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul.
14. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii,
15. având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii.
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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.
18. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta,  
cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii

1 Timotei 6:12; Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică, la care ai fost 
chemat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.

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

Marți

4. Romani 3:31; Deci prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim 
Legea.

5. Romani  2:21-24; 21.  tu  deci,  care  înveţi  pe  alţii,  pe tine însuţi  nu te  înveţi?  Tu,  care 
propovăduieşti: "Să nu furi", furi?
22.  Tu care  zici:  "Să nu preacurveşti",  preacurveşti?  Tu,  căruia  ţi-e  scârbă de idoli,  le 
jefuieşti templele?
23. Tu, care te făleşti cu Legea, necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi?
24. Căci "din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între Neamuri", după cum 
este scris.

Romani 13:8-10; 8. Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine 
iubeşte pe alţii a împlinit Legea.
9. De fapt: "Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu 
pofteşti" şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: "Să iubeşti pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi."
10. Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.

1 Corinteni 7:19; Tăierea împrejur nu este nimic, şi netăierea împrejur nu este nimic, ci 
păzirea poruncilor lui Dumnezeu.

Efeseni  4:25,28; 25.  De  aceea,  lăsaţi-vă  de  minciună:  "Fiecare  dintre  voi  să  spună 
aproapelui său adevărul", pentru că suntem mădulare unii altora.
28. Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să  
aibă ce să dea celui lipsit.

Efeseni 5:3; Curvia sau orice alt  fel  de necurăţie,  sau lăcomia de avere nici  să nu fie 
pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi.

Efeseni 6:2; „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de 
o făgăduinţă

Miercuri

6. 1 Corinteni 2:2; Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi  
pe El răstignit.
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7. 1 Corinteni 15:12-22; 12. Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic 
unii dintre voi că nu este o înviere a morţilor?
13. Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat.
14. Şi, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică 
este şi credinţa voastră.
15. Ba încă noi suntem descoperiţi  şi ca martori  mincinoşi ai lui  Dumnezeu; fiindcă am 
mărturisit  despre  Dumnezeu  că  El  a  înviat  pe  Hristos,  când  nu  L-a  înviat,  dacă  este 
adevărat că morţii nu învie.
16. Căci, dacă nu învie morţii, nici Hristos n-a înviat.
17. Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele 
voastre,
18. şi prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi.
19. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai  
nenorociţi dintre toţi oamenii!
20. Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.
21. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor.
22. Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos;

Joi

8. Faptele apostolilor 15:38-41; 38. dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela 
care îi părăsise din Pamfilia şi nu-i însoţise în lucrarea lor.
39. Neînţelegerea aceasta a fost destul de mare, ca să-i facă să se despartă unul de altul.  
Barnaba a luat cu el pe Marcu şi a plecat cu corabia la Cipru.
40. Pavel şi-a ales pe Sila şi a plecat, după ce a fost încredinţat de fraţi în grija harului  
Domnului.
41. El a străbătut Siria şi Cilicia, întărind bisericile.

9. 2 Timotei 4:11; Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu şi adu-l cu tine; căci el îmi este de 
folos pentru slujbă.
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