Lecţia 2
Titlu: Deciziile slujitorului lui Dumnezeu trebuie să fie după modelul
lui Hristos / Lauda slujitorului: lucrarea sa
Idee centrală:
Conştient fiind că cei pe care îi slujeşte vor fi lauda lui în ziua lui Hristos, slujitorul ia decizii care să
vizeze apropierea acestora de Dumnezeu.
Scop/ obiective:
Să înţelegem care sunt criteriile pe baza căruia suntem chemaţi să luăm decizii, ca slujitori ai lui
Hristos
Text: 1:12-2:13
Biserica din Corint se afla într-o situaţie dificilă datorită învăţăturilor străine care începeau să intre în
ea, promovate de nişte aşa zişi apostoli. Una din strategiile prin care aceştia vroiau să câştige adepţi în
biserica din Corint era denigrarea lui Pavel şi a echipei sale. Începând cu acest pasaj şi până în capitolul
7, Pavel va răspunde indirect acestor încercări de denigrare vorbind despre ce înseamnă să un slujitor al
lui Hristos şi apărându-şi apostolia în acest mod.
Una din acuzaţiile care i se aduceau lui Pavel este faptul că ia decizii în mod uşuratic. În pasajul pe care
îl studiem în lecţia de faţă, Pavel dovedeşte că deşi şi-a schimbat planurile de călătorie, fundamentul
comportamentului său vizavi de biserica din Corint a rămas acelaşi: mântuirea oamenilor şi lauda cu
biserica în ziua lui Hristos.
Ziua 1 Privire de ansamblu asupra pasajului
1. Citeşte 2 Cor 1:12-2:14 si notează ideile principale din text. Care sunt câteva trăsături ale acestui
pasaj care ies in evidenţă?

2. Care au fost planurile iniţiale de călătorie ale apostolului (1:16)? Cum anume s-au schimbat ele? Ce
atitudine ia biserica din Corint faţă de schimbarea aceasta?

3. Cum se foloseşte Pavel de modelul Trinităţi pentru a argumenta că nu ia decizii într-un mod firesc
(vezi 1:17-22)?
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Ziua 2 Motivaţia din spatele schimbării planurilor lui Pavel
4. Care a fost motivaţia schimbării planurilor de călătorie după cum reiese din 1:23-2:1,2?

5. Pavel, în loc să vina la Corint pentru a crea tulburare, hotărăşte să trimită în schimb o scrisoare
(2:3,4,9 şi 7:8,12). Care a fost conţinutul acestei scrisori şi cum anume a reacţionat biserica la
primirea ei (2:3–2:11 şi 7:5–7:13)?
Notă:
Aşa cum am preciza şi în introducere (vezi secţiunea Cronologia relaţiei dintre Pavel şi biserica
din Corint) 2 Corinteni este, de fapt, a patra scrisoare pe care o scrie Pavel biseriicii. Ea este
precedată de o alta la care se face referire în pasajul de faţă (2:3-4,9 şi în 7:8,12). A fost o scriosare
cu un ton dur, corectiv care se pare că şi-a atins scopul. În ea apostolul a mustrat în special un
individ care, prin comportamentul său, a adus multă tulburare atât lui Pavel cât şi creştinătăţii în
general. Unii spun că este vorba de “curvarul din Corint” la care Pavel face referire în 1 Corinteni
5. Alţii consideră că ar fi vorba de unul din falşii apostoli care încerca să îl denigreze pe Pavel.
Important este că această scrisoare duce la pocăinţa acestei persoane. Din acest motiv, Pavel
îndeamnă acum biserica să îl primească cu înapoi cu dragoste.

6. Care a fost diferenţa dintre Pavel şi cel care a creat tulburare în biserică? Ce anume ne spune
aceasta despre modul în care Pavel şi-a schimbat planurile de călătorie? Ce anume ne învaţă această
atitudine privitor la modul nostru de raportare la trupul lui Hristos?

7. Gândeşte-te la modul în care iei decizii care afectează fraţii tăi din biserică. Care sunt motivaţiile
din spatele lor? Poţi afirma, asemenea lui Pavel, că tău interesul este mântuirea, zidirea bisericii?
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Ziua 3 Raportarea bisericii la cel ce a greşit
8. Care sunt problemele generate de persoana respectivă în biserică (2:5, 7:12)?

9. După cum rezultă din 2:6, 7:11-12, biserica se pocăieşte de faptul că a tolerat un astfel de om în
mijlocul ei şi hotărăşte să îl disciplineze. Care este indemnul dat de apostol (2:8 – 11)? Cum crezi că
Satan ar putea ieşi învingător din această situaţie? Ce îţi spune următorul text: 1 Corinteni 5:1-5?

10. Gândeşte-te la modul în care iei decizii împotriva păcatului şi a dezordinii din familia ta, din
biserică, etc. Ce anume te interesează în primul rând – propria ta dreptate sau reabilitarea celui ce a
greşit?

Ziua 4 Inima apostolului faţă de biserică
Notă:
În versetul 12-13, Pavel descrie itinerariul său. Dincolo de detaliile geografice, aceste versete ne
arată inima lui Pavel. El ţine aşa de mult la biserica din Corint, încât este dispus să lase de-o
parte lucrarea din Troa şi să meargă în Macedonia ca să se întâlnească cu Tit şi să afle veşti cu
privire la corinteni. Cap. 7:4-18 continuă relatarea începută în versetele 12-13, prezentându-ne
mai în detaliu deznodământul fericit al strategiei lui Pavel de a nu le face o vizită corintenilor ci
de a le trimite o scrisoare prin Tit.
11. Având în vedere atitudinea lui Pavel faţă de biserică, crezi că atitudinea unor din biserică faţă de el
este îndreptăţită? De ce crezi că, uneori, îi dispreţuim chiar pe cei care ne vor binele şi sunt gata să
se sacrifice pentru creşterea spirituală?
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12. Cum anume dovedesc vieţile noastre că suntem o mireasmă a lui Cristos în mijlocul aceste lumi?
Crezi că suntem vrednici pentru o astfel de chemare?

Provocare
Isus Hristos a trăit o viaţă în ascultare deplina de Dumnezeu Tatăl. Deciziile sale au fost luate in
vederea împlinirii promisiunilor făcute de Dumnezeu prin profeţi. In Ghetsimani, a ales paharul pe
care trebuia sa îl bea pentru a aduce mântuire. Noi suntem chemaţi să urmăm modelul lui Hristos,
căutând prin deciziile noastre să împlinim planurile lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta, sunt necesare
două lucruri. În primul rând, trebuie să fim conştienţi de ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Trebuie să
umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi, să căutăm călăuzirea Lui, părtăşia cu El. În al doilea rând, trebuie
să îi cunoaştem şi să îi iubim pe cei pe care suntem chemaţi să îi slujim. În această lecţie am văzut cum
aceste două aspecte se împletesc în viaţa lui Pavel şi în modul în care ia decizii.

Notițe
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