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NOTE DE STUDIU 

 
SchiŃa cărŃii 

2C O R I N T E N I  
J. Vernon McGee 

 
 
SCHIłA: 
I.  MÂNGÂIEREA lui Dumnezeu – capitolele 1-7 

(Trăirea creştină) 
1. Introducere – 1:1, 2 
2. Mângâierea lui Dumnezeu pentru planurile vieŃii – 1:3-24 
3. Mângâierea lui Dumnezeu în reabilitarea unui sfânt care a păcătuit – capitolul 2 
4. Mângâierea lui Dumnezeu în lucrarea glorioasă a lui Hristos – capitolul 3 
5. Mângâierea lui Dumnezeu în slujba suferinŃelor pentru Hristos – capitolul 4 
6. Mângâierea lui Dumnezeu în slujba martiriului pentru Hristos – capitolul 5 
7. Mângâierea lui Dumnezeu în toate circumstanŃele lucrării lui Hristos – capitolul 6 
8. Mângâierea lui Dumnezeu în inima lui Pavel – capitolul 7 
II COLECTA pentru sfinŃii săraci din Ierusalim – capitolele 8, 9 

(Dărnicia creştină) 
1. Exemplu de dărnicie creştină – 8:1-6 
2. Îndemn la dărnicie creştină – 8:7-15 
3. Explicarea dărniciei creştine – 8:16 – 9:5 
4. Încurajare pentru dărnicia creştină – 9:6-15 
III CHEMAREA apostolului Pavel – Capitolele 10-13 

(Vegherea creştină) 
1. Autenticitatea apostolatului lui Pavel – capitolul 10 
2. Justificarea apostolatului lui Pavel – capitolul 11 
3. RevelaŃia apostolatului lui Pavel – capitolul 12 
4. Exercitarea slujbei de apostol a lui Pavel – 13:1-10 
5. Concluzii şi urări – 13:11-14 
 
COMENTARIU: 
 La scurt timp după scrierea primei Epistole către Corinteni, care a fost scrisă în Efes, pe 
când apostolul se afla în mare pericol (2 Cor. 1:8), el a scris 2 Corinteni din Filipi. Pavel a stat în 
Efes aproximativ 3 ani. El îl trimisese pe Tit la Corint pentru că nu a putut să meargă el însuşi 
acolo. Timotei era cu Pavel în Efes şi amândoi au plecat spre Troa unde l-au aşteptat pe Tit să le 
aducă veşti din Corint (2 Cor. 2:12, 13). Pentru că Tit nu mai venea, Pavel şi Timotei s-au dus la 
Filipi, unde Tit a adus veşti bune din Corint (2 Cor. 7:5-11). NeînŃelegerea dintre Pavel şi 
credincioşii din Corint a fost înlăturată.  

Aceasta Epistolă este greu de rezumat, fiind mai puŃin organizată decât celelalte Epistole ale lui 
Pavel, dar conŃinând mai multe detalii personale. În fiecare capitol este dezvoltată o temă minoră, 
care uneori pare să ia locul unei teme majore, şi care este exprimată de obicei într-un verset 
remarcabil. De aceea este dificil de redactat o schiŃă organizată a materialului conŃinut de această 
Epistolă. Vom vedea acest lucru pe măsură ce vom studia Epistola. 
1 Corinteni se ocupă de circumstanŃele şi corecŃiile necesare în Biserică.  
2 Corinteni se ocupă de condiŃiile lucrării de slujire în interiorul Bisericii.  
I. MÂNGÂIEREA LUI DUMNEZEU – Capitolele 1-7 

1. Introducere – 1:1, 2 
2. Mângâierea lui Dumnezeu în planul vieŃii – capitolul 1 

v. 3-7 Cuvintele “mângâiere”, “mângâiat” se găseşte de 9 ori în 5 versete. Mângâierea nu implică 
nimic sentimental, ci mai degrabă se referă la sprijin şi ajutor. Este acelaşi cuvânt folosit pentru 
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Duhul Sfânt – Mângâietorul. El vine alături de copilul lui Dumnezeu pentru a împrăştia întunericul 
şi a alunga singurătatea. 
v. 8-14 Pavel a experimentat mângâierea lui Dumnezeu în câteva momente de mare criză, în Efes – 
probabil boală de moarte (v. 9). Dumnezeu l-a mângâiat pe apostolul Pavel astfel ca şi el să-i poată 
mângâia pe alŃii. Acesta este un important principiu creştin.  
v. 15-20 – Pavel îşi descoperă dorinŃa şi planul de a veni la Corint, pentru ca apoi planul lui să se 
schimbe.  
v. 21-24 – Aceasta este cea de-a doua temă prezentată. El pune semnul de egalitate între Duhul 
Sfânt şi Dumnezeu (v. 21). Duhul Sfânt îl unge pe cel credincios pentru ca el să înŃeleagă adevărul 
(1 Cor. 2:9, 10; 1 Ioan 2:27).  
Dumnezeu Tatăl este credincios (v. 18).  
Dumnezeu Fiul este absolut şi pozitiv (v. 19).  
Dumnezeu Duhul Sfânt locuieşte în interiorul celui credincios (v. 22).  
 
(1) Duhul Sfânt îl întăreşte pe cel credincios (v. 21); 
(2) Duhul Sfânt îl unge pe cel credincios (v. 21); 
(3) Duhul Sfânt îl pecetluieşte pe cel credincios (v. 22; Efes. 4:30); 
(4) Duhul Sfânt este arvuna – garanŃia că va mai veni şi altceva (v. 22). 

3. Mângâierea lui Dumnezeu în reabilitarea unui sfânt care a păcătuit – cap. 2 
v. 4 Motivul şi metoda lui Pavel în scrierea epistolei precedente. 
v. 5-13 Aceasta este o referire la creştinul care păcătuise (1 Cor. 5) pentru care Pavel îi sfătuise să 
treacă la măsuri disciplinare imediate. Credinciosul se pocăise şi Pavel îi îndeamnă pe corinteni să-l 
reprimească în părtăşie cu el. Refuzul de a-l reprimi pe credincios ar da un avantaj lui Satan (v. 11). 
Suntem noi în necunoştinŃă cu privire la uneltirile şi metodele lui? 
v. 12 Aceasta este singura relatare a lui Pavel despre lucrarea din Troa (Fapte 20:6-12).  
v. 14-17 Pavel introduce o altă temă foarte importantă. Cum se face că Dumnezeu ne dă biruinŃa (v. 
14), când noi se simŃim înfrânŃi de atât de multe ori? Credinciosul este o mireasmă (v. 15) către cei 
pierduŃi, dar şi către cei mântuiŃi. Sarcina noastră este să vestim Evanghelia. Apoi responsabilitatea 
apasă asupra celui care a auzit-o. Responsabilitatea noastră este aceea de a vesti Evanghelia, nu de a 
strânge rezultate. Singura noastră preocupare este aceea de a fi credincioşi în propovăduirea cu 
acurateŃe a Evangheliei. 

4. Mângâierea lui Dumnezeu în lucrarea glorioasă a lui Hristos – cap. 3 
v. 1-3 Cei care acceptă Evanghelia şi se întorc la Dumnezeu devin, la rândul lor, Evanghelia pentru 
cei nemântuiŃi. Aşa cum spunea un autor necunoscut, “Evanghelia este scrisă câte un capitol pe zi 
prin faptele pe care le faci şi prin cuvintele pe care le spui. Oamenii citesc ceea ce spui, fie că este 
adevărat, fie greşit. Care crezi că este Evanghelia din viaŃa ta?” 
v. 6-18 Lucrarea Evangheliei este mult mai glorioasă decât cea a lui Moise pentru că slava lui 
Dumnezeu este veşnică. Moise şi-a acoperit faŃa cu un văl pentru că slava trecea (v. 13). Acum 
vălul este asupra inimilor celor care urmează Legea (v. 14-15). Cei care sunt conduşi de Duhul 
Sfânt nu sunt sub Lege (v. 17). 
Aici avem o altă temă importantă (v. 18). Numai Duhul lui Dumnezeu poate dezvolta caracterul 
creştin. Este ceva solid ce trebuie dezvoltat, ca punerea unei temelii stabile pentru o clădire sau 
asemenea creşterii unui copac mare şi puternic, cum ar fi stejarul. Cuvântul pentru “schimbat” este 
“metamorphosis” – cuvânt folosit şi pentru schimbarea la faŃă a lui Hristos. łelul suprem al 
omenirii este văzut în schimbarea la faŃă a lui Hristos.  

5. Mângâierea lui Dumnezeu în slujba suferinŃelor pentru Hristos – capitolul 4 
v. 1-2 SuferinŃa testează autenticitatea lucrării. Pavel prezintă o serie de contraste pentru a arăta că 
suferinŃa lucrării nu este un semn al înfrângerii în lucrare. 
v. 3-4 În acest capitol găsim două teme secundare. Satan este dumnezeul acestei lumi şi el încearcă 
să orbească minŃile oamenilor faŃă de Evanghelie. Lumea pierdută este ca o închisoare pentru păcat. 
Este o singură cale de ieşire. Hristos este Calea (Ioan 14:6). Satan orbeşte minŃile oamenilor în 
această privinŃă.  
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v. 7 “Vase de lut” este traducerea cuvântului grecesc ostrakinos ceea ce ne aminteşte de episodul cu 
Ghedeon din Judecători 7. Vasele trebuie sparte pentru ca lumina să poată străluci. 
v. 8 “ÎncolŃiŃi” înseamnă că se exercită presiuni asupra noastră din toate colŃurile. “În grea 
cumpănă” înseamnă a nu găsi o cale de ieşire.  
v. 9 “PrigoniŃi” înseamnă urmăriŃi de un duşman. “Dar nu părăsiŃi” înseamnă a nu fi copleşiŃi de 
puterea duşmanului.  
v. 17-18 SuferinŃa din viaŃa aceasta este uşoară în comparaŃie cu greutatea veşnică de slavă. 
Lucrurile nevăzute sunt reale pentru că sunt veşnice. Lucrurile văzute sunt trecătoare. 

6. Mângâierea lui Dumnezeu în slujba martiriului pentru Hristos – capitolul 5 
v. 1 Moartea fizică este văzută ca o plecare din trup, numit “cort” de Pavel (tabernacol).  
v. 2-5 Aceste trupuri sunt trupuri supuse suferinŃei şi trecătoare.  
v. 6-8 Moartea înseamnă a părăsi aceste trupuri fragile pentru a merge acasă, cu Domnul.  
v. 9-13 Credinciosul apare în faŃa scaunului de judecată al lui Hristos (bema) pentru a vedea dacă 
primeşte sau nu o răsplată. Lucrarea celui credincios este judecată.  
v. 14-21 Cel de-al doilea subiect al acestui capitol pare să aibă o importanŃă majoră. Tema este 
împăcarea. Credinciosul este împreună cu Hristos cel răstignit la dreapta lui Dumnezeu (v. 14-17). 
El este acolo datorită lucrării de împăcare a lui Hristos. Dumnezeu este împăcat prin ceea ce a făcut 
Isus Hristos. Noi nu putem face nimic pentru a-L împăca pe Dumnezeu pentru că El este deja 
împăcat cu noi în Hristos. Mesajul Evangheliei nu este acela că de a cere oamenilor să-L împace pe 
Dumnezeu, ci să accepte mesajul şi metoda lui Dumnezeu de împăcare (v. 20-21).  

7. Mângâierea lui Dumnezeu în toate circumstanŃele lucrării lui Hristos – cap. 6 
v. 4-7 Pavel enumeră 19 experienŃe dificile din timpul lucrării sale. 
v. 8-10 El menŃionează 9 contraste care acoperă viaŃa în totalitatea ei. 
v. 11-18 Tema minoră aici este chemarea personală a lui Pavel. El adresează corintenilor chemarea 
de a se despărŃi de idolatrie. 

8. Mângâierea lui Dumnezeu în inima lui Pavel – capitolul 7 
Aici Pavel se referă la relaŃia sa personală cu creştinii din Corint. MenŃionează din nou mângâierea 
lui Dumnezeu (v. 4, 6, 7, 13).  
v. 10 Aceasta este definiŃia dată de Dumnezeu pocăinŃei. Este o schimbare a minŃii. Venind la 
Hristos, prin credinŃă, păcătosul se întoarce de la păcatul lui. Aceasta este pocăinŃa pentru mântuire 
(tema secundară). 
 
II. COLECTA pentru sfinŃii săraci din Ierusalim – capitolele 8, 9  
Aceste două capitole oferă toate învăŃăturile necesare referitoare la dărnicia creştină. 

1. Exemplu de dărnicie creştină – cap. 8:1-6 
Dărnicia este un har. Dumnezeu doreşte omul înainte de a cere darul său. Creştinii din Macedonia s-
au dat mai întâi pe ei înşişi Domnului (v. 5). 

2. Îndemn la dărnicie creştină – cap. 8:7-15 
Acestea sunt principii pentru dărnicia creştină, nu reguli. Nu este impusă zeciuiala. Dărnicia este un 
har (v. 7, 8). Hristos a dat totul, nu numai a zecea parte (v. 9). 

3. Explicarea dărniciei creştine – cap. 8:16-9:15 
Creştinii din Corint trebuiau să dea pentru o cauză anume – sfinŃii săraci din Ierusalim; trebuiau să 
încredinŃeze darul lor unor mesageri de bună reputaŃie – Tit şi cei care erau cu el; trebuiau să dea cu 
adevărat, nu să promită doar că vor da.  

4. Încurajare pentru dărnicia creştină – capitolul 9 
v. 6 DaŃi cu generozitate; 
v. 7 Nu daŃi cu părere de rău, ci cu bucurie! 
v. 8 Dumnezeu dă harul de a da. 
v. 9-11 DaŃi din belşug; probabil chiar mai mult decât a zecea parte. 
v. 12-14 DaŃi în conformitate cu nevoia. 
v. 15 Nu putem da niciodată mai mult decât Dumnezeu. 
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III. CHEMAREA apostolului Pavel – capitolele 10-13 
1. Autentificarea apostolatului lui Pavel – capitolul 10 
v. 3 Războiul nostru este unul spiritual. Noi nu măsurăm succesul în funcŃie de cifre, bani sau 
dezvoltare exterioară. 
v. 4 Armele noastre sunt secrete, atât de secrete încât nu sunt menŃionate aici. Ele sunt foarte 
puternice. Cuvântul lui Dumnezeu este arma care înlătură totul în cale. Duhul Sfânt este generalul. 
Rugăciunea este muniŃia. 
v. 5 Luptătorii obŃin succese dar biruinŃa nu este a lor, ci a lui Hristos. Noi am intrat în biruinŃa lui 
Hristos (2:14).  
2. Justificarea apostolatului lui Pavel – capitolul 11 
v. 9 Pavel îşi asigură singur întreŃinerea. 
v. 13-15 Acesta este subiectul secundar. Slujitorii lui Satan sunt atrăgători şi cuceritori. Ei dau 
oamenilor învăŃături false şi caută numai câştigul material. 
v. 16-33 ViaŃa lui Pavel justifică lucrarea sa.  
3. RevelaŃia apostolatului lui Pavel – capitolul 12 
v. 1-3 Aceasta este experienŃa lui Pavel (vezi v. 7). El a fost împroşcat cu pietre la Listra (vezi 
Faptele Apostolilor 14:19). Pavel a fost răpit şi dus în prezenŃa lui Dumnezeu. 

primul cer – unde se află păsările cerului; 
cel de-al doilea cer – acolo unde se află stelele cerului; 
cel de-al treilea cer – unde este lăcaşul lui Dumnezeu. 

v. 7 Dumnezeu a sigilat buzele lui Pavel în această privinŃă. I-a fost dat un Ńepuş în carne pentru a 
rămâne smerit. 
v. 10 Cel care a fost dus în cer şi care s-a întors va merge la Corint pentru a treia oară, în slăbiciune 
– dar şi cu teamă (v. 20). Acesta este subiectul secundar. 
4. Exercitarea slujbei de apostol a lui Pavel – cap. 13:1-10 
Pavel va merge la Corint pentru a treia oară pentru a-şi exercita slujba de apostol. Ei vor vedea 
dovada apostolatului său prin puterea lui Hristos care lucrează în slăbiciunea lui Pavel (v. 3, 4). 
Credincioşii ar trebui să-şi facă un inventar al vieŃii lor spirituale pentru a vedea dacă au rămas în 
credinŃă (v. 5). Ar trebui să vestim Cuvântul lui Dumnezeu, nu să-l apărăm (v. 8). Acesta este un 
verset important pentru ziua de azi. 
5. Concluzii şi urări – cap. 13:11-14 
Pavel se întoarce de unde a plecat – adică, vorbeşte din nou despre mângâierea lui Dumnezeu.  
 
 


