
Lecţia 3 

 

Titlul lecţiei: Lucrarea slujitorului: răspândirea Cunoştinţei lui Dumnezeu  

 

Ideea centrală:   

 

Slujitorul lui Dumnezeu este chemat să răspândească cunoştinţa lui Dumnezeu, nestricând Cuvântul 

Său ci arătând adevărul. 

 

Scopul/obiectivele lecţiei: 

 

Să înţelegem semnificaţia unor concepte cheie, cum ar fi: mireasma lui Hristos, stricarea Cuvântului lui 

Dumnezeu, a avea inima acoperită cu o mahramă,  

Să înţelegem ce înseamnă faptul că suntem slujitori ai Noului Legământ 

 

Text: 2:14-4:6 

 

Ziua 1 Privire de ansamblu asupra pasajului 

 

1. Citeşte 2:14-4:6 şi notează ideile principale din text. Care sunt lucrurile care ies în evidenţă? Ce 

întrebări ţi s-au ridicat? 

 

Ziua 2 Mireasma lui Hristos 

 

2. Care este relaţia dintre versetul 14 şi versetul 17? În ce mod răspândeşte Dumnezeu prin noi 

mireasma lui Hristos (mireasma cunoştinţei lui).  

3. Cum anume dovedesc vieţile noastre că suntem o mireasmă a lui Hristos în mijlocul acestei lumi. 

Crezi că suntem vrednici pentru o astfel de chemare? 

 

Ziua 3 Trăsăturile adevăratului slujitor al lui Dumnezeu 

 

4. Care este ”scrisoarea de recomandare” pe care o poate arăta Pavel? Care este diferenţa dintre ea şi 

scrisorile de recomandare arătate de adversarii apostolului? Care este rolul lui Cristos şi al Duhului 

Sfânt în această ”epistolă”? 

5.  Plecând de la versetele 3:1-6, cum ai descrie pe cel ce se află în slujba lui Dumnezeu? 

 

Ziua 4 Slujitori ai Noului Legământ 

 

6. Ce vrea să scoată în evidenţă Pavel în  3:3 şi 3:6 prin referirile pe care le face la pasajele vechi 

testamentare din Ezechiel 11:19 – 21, 18:29 – 32, şi Ieremia 31:31–34? 

7. Pavel afirmă de două ori în acest pasaj că el nu strică Cuvântul lui Dumnezeu (2:17, 4:2). Am putea 

considera pasajul din 3:7-18 o demonstraţie în acest sens? 

8. Care este esenţa comparaţiei dintre cele două legăminte pe care o face Pavel în 3:7-18? 

9. Ce anume se întâmplă în inima unui credincios atunci când se întoarce la Domnul (3:12 – 18)? Ce 

anume ne spun aceste versete despre rolul credinţei în Isus Cristos când citim Vechiului Testament? 

10. Care este privilegiul special al credinciosului în Noul Legământ, după cum reiese el din v.18? Care 

sunt modalităţile practice prin care poţi oglindi slava Domnului? 

 

 



11. Ai putea să priveşti la tine şi la fraţii şi surorile tale de credinţă ca fiind oameni care oglindesc slava 

Domnului? Care este importanţa acestui fapt? Cum priveşti acum rolul tău în mijlocul bisericii şi al 

lumii? 

 

Ziua 5 Statornicia slujitorului  

12. Citeşte 4:1-6. Care este motivul pentru care Pavel nu cade de oboseală în slujba sa?  

13. Cum anume arată Pavel că atât el cât şi mesajul său pot fi primite de orice cuget omenesc? Cu toate 

acestea, sunt oameni care îl resping. Care sunt motivele respingerii Evangheliei (v.3,4)? 

14. Ce semnificaţie are pentru tine personal expresia: „noi suntem robii voştri pentru Isus” (4:5)?  

 

Provocare 

 

Pavel alege să răspundă atacurilor din partea celor care vroiau să îl denigreze înălţând înaintea 

corintenilor frumuseţea slujbei la care a fost chemat ca şi apostol. Ce poate fi mai frumos decât să fii 

reprezentantul lui Dumnezeu, chemat să anunţe Noul Legământ prin care toţi oamenii pot să se întoarcă 

la Dumnezeu şi să fie transformaţi prin Duhul Său? Deşi lovit din toate părţile, apostolul nu cade de 

oboseală, motivate de valoarea inestimabilă a slujbei care i-a fost încredinţată. 

 

Ca şi creştini, şi noi suntem chemaţi să fim slujitori ai Noului Legământ. Înţelegem oare cu adevărat 

însemnătatea acestui Legământ? Suntem convinşi de puterea lui transformatoare? Suntem pregătiţi să îi 

fim martori până la marginile pământului? Înţelegem că trăim într-o perioadă de timp privilegiată în 

care puterea transformatoare a Duhului Sfânt este pusă la dispoziţia credinciosului? 

 

Dacă nu, s-ar putea să cădem de oboseală în faţa piedicilor care ne vor fi puse înainte.  


