
CREDINTA ESTE INTEMEIATA NU PE INTELEPCIUNEA OAMENILOR, CI PE               
   PUTEREA LUI DUMNEZEU ! 

1Corinteni 2 
 Ce s-a întamplat în zilele acelea în Corint, se întâmplă în biserică şi astăzi: oamenii 
amestecă filozofia (înţ.omenească), cu mesajul revelat al Lui Dumnezeu, iar acest lucru provoacă 
confuzie, şi diviziuni între oameni. Diferiţi predicatori au interpretările lor în ceea ce priveşte 
mesajul Lui Dumnezeu, inventând adesea. Pavel explică 3 adevăruri fundamentale ale 
Evangheliei, şi roagă ascultătorii săi să revină la acele adevăruri: 
 
 I.Evanghelia se centrează pe moartea lui Hristos ! 1-5. 

Apostolul arată modul lui de abordare.v.1-2. Sfârşitul cap.1 ne spune că :’’cine se laudă, să se 
laude în Domnul’’. Pavel nu a mers la Corint pentru a-şi face un fan club, pentru notorietatea lui, 
ci, El a mers acolo pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. Înţelepţii vremii căutau prin unele metode 
să-şi atragă urmaşi. Corintul era plin de oameni care te înduplecau ( te îndoiau cu înţ.lor), dar 
apostolul declara simplu Cuvântul Lui Dumnezeu în puterea Duhului Sfânt. Dacă ar fi vorbit ca  
filosofii vremii, atunci nu S-ar fi văzut Hristos. 1 Cor.1:17. Vă amintiţi acea ilustraţie cu fetiţa 
care era obişnuită ca la amvonul bisericii lor să predice un predicator scund, iar când a trebuit să 
predice un altul,acesta era înalt şi acoperea imaginea în vitralii a Lui Isus, ea a strigat mamei 
sale:’’mami, zi-i lu nenea că stă în dreptul lui Isus’’! 2Cor.10.10 
 
Pavel aminteşte corintenilor atitudinea lui.v.3,4 – slab, fricos, nu însemnă incompetent, ci este  
un mesaj marcat de puterea Lui Dumnezeu, care vine prin Duhul Sfânt. 1 Cor.2:6 şi Matei 11:25. 
Nu poţi avea o astfel de înţelepciune dacă nu îţi este dată de sus. Esenţa acestei înţelepciuni nu 
este lauda noastră, ci mântuirea noastră.1Cor.2:7. Este strâns legată slava de suferinţă ! 
1Cor.1:23 – 2:7,8.Un paradox atât pentru evrei cât şi pentru neevrei. 
2 Cor.10 (tot capitolul,dar v.12). Mesajul lui Pavel schimba vieţi, nu făcea adepţi pentru el, era 
un mesaj puternic:1 Cor.6:9-11. Fapte 16:25 ‚’’atitudinea lor l-a zdruncinat puternic pe 
temnicier’’. Fapte 19:17-20 ‚’’cu atâta putere se răspândea Cuv. lui Dumnezeu’’. Mesajul Lui 
Dumnezeu are drept scop glorificarea Lui Dumnezeu, dar  este şi un mesaj cu putere pentru 
mântuirea celor pierduţi. 
 
Pavel le aminteşte scopul lui: v.5. El voia ca acei oameni să se încreadă în Dumnezeu, nu în el. 
Nu vrem ca oamenii să-şi pună încrederea în explicaţia noastră, ci în demonstraţia noastră. Vrei 
tu ca el să lucreze un miracol în viaţa ta? Acceptă demontraţia. Tu nu eşti mântuit pentru că te 
presez eu, ci dacă Duhul Lui Dumnezeu lucrează , El este Cel ce convinge. Dacă te rogi 
împreună cu mine, şi eu îţi spun că eşti mântuit, te vei baza pe mine, dar dacă Duhul îţi spune ţie 
în taina sufletului tau, mântuirea ta va exploda în afară ca un gheizer. Romani 1:16 -  predicarea 
Evangheliei se bazează pe puterea transformatoare a Lui Dumnezeu . Cum este posibil să mergi 
într-o biserică toată viaţa şi să nu ai siguranţa mântuirii? 
 
II.Evanghelia este parte a planului lui Dumnezeu.v.6-9. Salvarea din păcat este cumpărată de 
Fiul.(1Cor.6.20), şi planificată de Tatăl. Cei ce vorbesc de simplitatea mântuirii au şi n-au 
dreptate. Au dreptate, pentru că este atât de simplă încât cel mai iliterat om o poate înţelege, dar 
este atât de profundă încât nici cel mai briliant teolog nu îi dă de fund. 
În 2:6 –cei desăvârşiţi, sunt cei maturi în Hristos.Un exemplu bun este cel al lui Apolo: Fapte 
18:24-28. 



 
III.Evanghelia este revelată de Duhul prin Cuvânt. V.10-16. Ce este Evanghelia? Care este 
esenţa ei? Evanghelia este o veste bună pentru noi care ne spune că problema păcatelor noastre 
este rezolvată în moartea pe cruce a Mântuitorului Hristos, şi învierea Lui. Esenţa ei constă în 
moartea, îngroparea şi învierea Lui. 1 Cor.15:3-5. Accepţi acest adevăr? Priveşte la tâlharul de pe 
cruce. Ce a făcut el ?  
Ev.Ioan 1:12 ne spune ce înseamnă a crede: a-L primi. Dacă L-ai primit atunci: 
-v.12 vei primi Duhul Său.Chiar din momentul în care l-ai chemat în inima ta, El vine în tine şi 

devii Templul Duhului Său. 1 Cor 6:19,20 ; te va adăuga la o biserică locală: 1Cor.12:13; te va 

sigila Efeseni : 1:13,14; va rămâne cu tine : Ioan 14:16; El este darul Lui Dumnezeu pentru 

tine!  
- Duhul Sfânt este un duh al eliberării . 2 Cor.3:17. De atunci nu mai aparţinem lumii: Ioan 
17:14,16. Romani 8:15; 2 Tim.1:7 
-Duhul este un duh al cercetării v.10,11 
-Duhul este un duh al învăţăturii.v.13. Ioan 14:26 şi 16:13. Fiecare creştin are un dar în Trupul 
lui Hristos. 
-Duhul este un duh al creşterii noastre spirituale.v.14-16 
 
 


