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1 CORINTENI

Epistola întâi către
Corinteni
1

coperirii2 Domnului nostru Iisus Hristos,

Salutări şi mulţumiri. Dezbinări 8 Care vă va şi întări până la capăt, ca
în Biserică. Hristos, puterea şi în- să ﬁţi nevinovaţi în ziua Domnului nosţelepciunea lui Dumnezeu.
tru Iisus Hristos.
1
1 Pavel, apostol chemat al lui Iisus 9 Credincios3 este Dumnezeu prin Care
Hristos prin voia lui Dumnezeu, şi fra- voi aţi fost chemaţi la împărtăşirea cu
tele Sostene,
Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru.
Bisericii lui Dumnezeu, care este în
Corint, celor sﬁnţiţi întru Iisus Hristos, chemaţi să ﬁe sﬁnţi împreună cu
toţi cei ce cheamă numele Domnului
nostru Iisus Hristos în tot locul, şi al
lor, şi al nostru:

2

10 Vă rog, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să ﬁţi
într’o vorbă şi’n sânul vostru să nu ﬁe
dezbinări; ci să ﬁţi cu totul uniţi în acelaşi gând şi’n aceeaşi dreaptă judecată;

11 ﬁindcă despre voi, fraţii mei, prin oaHar vouă şi pace de la Dumnezeu, Tameni de-ai Hloiei4 mi s’a făcut cunostăl nostru, şi de la Domnul nostru Iisus
cut că la voi sunt certuri.
Hristos!
12 Şi ei spun aceasta, că ﬁecare din voi
4 Mulţumesc pururea Dumnezeului
meu pentru voi, pentru harul lui Dum- zice: Eu sunt al lui Pavel!, sau: Eu,
3

nezeu dat vouă întru Hristos Iisus,
2 La sfârşitul veacurilor, Iisus Hristos nu nucă’ntru El în toate pe deplin v’aţi îmmai că Se va arăta, dar şi Se va descoperi în toată
bogăţit, în tot cuvântul şi’n toată cu- gloria Sa, inclusiv tainele încă neştiute şi nebănoştinţa
nuite.

5

3

În sensul de: ﬁdel; plin de credincioşie; Cel
– aşa cum mărturia lui Hristos
ce-Şi ţine cuvântul faţă de propriile Sale făgădus’a’mputernicit întru voi –,
inţe. Expresie frecventă în Vechiul Testament,
7 aşa încât voi nu sunteţi lipsiţi de nici pe care Pavel o foloseşte în mod deliberat.
4 Literal: cei ce îi aparţin Hloei (probabil anun dar duhovnicesc în aşteptarea des- gajaţi, oameni de încredere, sclavi sau liberţi).
6

1 Despre

1, 1.

„apostol chemat” vezi nota de la Rm

Nu ştim cine era această Hloe. E sigur însă că
Pavel (care se aﬂa în Efes) îşi scrie epistola în
urma relatărilor primite prin aceştia.
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al lui Apollo5 !, sau: Eu, al lui Chefa6 !, drept nebună înţelepciunea lumii acesteia?
sau: Eu, al lui Hristos!
13 Împărţitu-S’a oare Hristos?
Nu 21 Că de vreme ce prin înţelepciune
cumva Pavel s’a răstignit pentru voi? lumea nu L-a cunoscut pe Dumnesau în numele lui Pavel aţi fost bote- zeu întru’nţelepciunea lui Dumnezeu,
atunci, pe cei ce cred a binevoit Dumzaţi?
nezeu să-i mântuiască prin nebunia
14 Mulţumesc lui Dumnezeu că pe nicipropovăduirii.
unul din voi n’am botezat, decât pe
22
Şi’n timp ce Iudeii cer semne şi Elinii
Crispus şi pe Gaiu,
caută înţelepciune,
15 ca să nu zică cineva că aţi fost bote23 noi Îl propovăduim pe Hristos-Celzaţi în numele meu. . .
Răstignit: pentru Iudei, piatră de po7
8
16 – ba nu!, am botezat şi casa lui Şteticnire; iar pentru păgâni, nebunie;
fanas –; încolo, nu ştiu să mai ﬁ botezat
24 dar pentru cei chemaţi, şi Iudei şi
pe altcineva.
Elini: Hristos-Puterea-lui-Dumnezeu17 Căci Hristos nu m’a trimis să şi-Înţelepciunea-lui-Dumnezeu.
botez, ci să binevestesc, nu în25 Pentru că nebunia lui Dumnezeu e
tru’nţelepciunea vorbirii9 , ca nu
mai înţeleaptă decât oamenii, şi slăcumva crucea lui Hristos să rămână
biciunea lui Dumnezeu mai puternică
deşartă10 .
decât oamenii.
18 Căci cuvântul crucii nebunie este
26 Fiindcă uitaţi-vă la chemarea voaspentru cei ce pier; dar pentru noi, cei tră, fraţilor: că nu mulţi sunt înţelepţi
ce ne mântuim, este puterea lui Dum- după trup11 , nu mulţi sunt puternici,
nezeu.
nu mulţi sunt de neam bun12 ;
19 Că scris este: Pierde-voi înţelepciu- 27 dar tocmai pe cele nebune ale lumii
nea înţelepţilor şi deşteptăciunea celor le-a ales Dumnezeu ca să-i dea de rudeştepţi o voi ascunde.
şine pe cei înţelepţi; şi tocmai pe cele
20 Unde este înţeleptul? unde este căr- slabe ale lumii le-a ales Dumnezeu ca
turarul? unde este întrebătorul aces- să-i dea de ruşine pe cei tari;
tui veac? Oare n’a arătat Dumnezeu 28 şi tocmai pe cele de neam de jos
ale lumii, pe cele dispreţuite le-a ales
5 Asupra lui Apollo vezi nota de la FA 18, 24.
Dumnezeu; pe cele ce nu sunt, ca să le
6 = Numele aramaic al lui Petru.
facă de nimic13 pe cele ce sunt,
7 Stil oral. Dictând, Pavel îşi aminteşte şi se
corectează.
29 aşa ca nici un trup să nu se laude în
8 Prin „casa” cuiva se înţeleg toţi membrii fafaţa lui Dumnezeu.
miliei, inclusiv copiii şi, după caz, servitorii şi
30 Din El dar sunteţi voi întru Hristos
sclavii.
9 Arta elocinţei.
Îngrijorat de faptul că în Iisus, Cel ce de la Dumnezeu S’a făCorint există tendinţa de a „ﬁlosofa” pe seama
Evangheliei, în cele ce urmează Pavel pune
faţă’n faţă „înţelepciunea lumii” (omenească) cu
înţelepciunea („nebunia”) lui Dumnezeu.
10 Literal: să ﬁe golită (de conţinut); redusă la
nimic; fără efect.

11 =

Înţelepţi în planul şi la nivelul omenesc.
prin naştere (ironii menite să invite la
modestie).
13 Literal: să le abolească; să le anuleze puterea activă.
12 Nobili
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cut pentru noi înţelepciune, dreptate şi veac6 , care sunt pieritori,
sﬁnţire şi răscumpărare,
7 ci grăim înţelepciunea lui Dumne31 pentru ca, după cum este scris, cel ce zeu cea întru taină7 , cea ascunsă, pe
se laudă, în Domnul să se laude.
care Dumnezeu mai înainte de veci a
rânduit-o spre slava noastră,
pe care nimeni din stăpânitorii acestui veac n’a cunoscut-o; că dacă ar
ﬁ cunoscut-o, nu L-ar ﬁ răstignit pe
A-L propovădui pe Hristos-Cel- Domnul slavei;
Răstignit. Descoperirea prin Du- 9 ci precum este scris: Pe cele ce ochiul
hul lui Dumnezeu.
nu le-a văzut şi urechea nu le-a auzit şi
1 Şi când am venit la voi, fraţilor, nu la inima omului nu s’au suit, pe acelea
cu greutatea1 cuvântului sau a înţelep- le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc.
ciunii am venit eu să vă vestesc taina 10 Nouă însă ni le-a dezvăluit Dumnelui Dumnezeu.
zeu prin Duhul Său, ﬁindcă Duhul pe
2 Că n’am socotit ca’ntre voi să ştiu toate le cercetează, chiar şi adâncurile
altceva decât pe Iisus Hristos; şi pe lui Dumnezeu.
Acesta, răstignit. . .
11 Căci cine dintre oameni le ştie pe
3 Şi’ntru slăbiciune şi cu frică şi cu cele ale omului, în afară de duhul omului, care este în el? Aşa şi cele ale lui
mare cutremur2 am fost la voi.
Dumnezeu, nimeni nu le-a cunoscut, în
4 Şi cuvântul meu şi propovăduirea mea nu stăteau în cuvântări afară de Duhul lui Dumnezeu.

2

8

de’nduplecare3 ale înţelepciunii ome- 12 Dar noi nu duhul lumii l-am primit,
neşti, ci în arătarea Duhului şi a pu- ci Duhul Cel de la Dumnezeu, ca să cunoaştem cele prin har dăruite nouă de
terii4 ,
Dumnezeu;
5 pentru ca credinţa voastră să nu ﬁe

întru înţelepciunea oamenilor, ci întru 13 pe care le şi grăim, nu în cuputerea lui Dumnezeu.
vinte învăţate din înţelepciunea ome5
6 Celor desăvârşiţi însă le grăim înţe- nească, ci în cuvinte învăţate de la
lepciunea, dar nu înţelepciunea aces- Duhul Sfânt, pe cele duhovniceşti
tui veac, nici a stăpânitorilor acestui supunându-le spre judecată celor ce
sunt duhovniceşti8 .
1 Literal: superioritatea; autoritatea; prestigiul.
2 „Cu frică şi cu cutremur”, expresie vechitestamentară: respect şi responsabilitate faţă de
Dumnezeu şi de cele sﬁnte.
3 Discursuri convingătoare prin măiestria retorică.
4 = Minunile care au însoţit predica lui Pavel.
5 „Cei desăvârşiţi”: nu o elită de „iniţiaţi” ai
comunităţii, ci acei creştini care au atins treapta
cea mai înaltă a înţelegerii şi trăirii duhovniceşti.

6 Forţele diavoleşti şi stăpânitorii prin care ele
se manifestă (vezi In 12, 31; 14, 30; 16, 11; Ef 2,
2; 6, 12).
7 = Cea care se manifestă în chip tainic; de nepătruns.
8 Ultima frază, text diﬁcil: dând lucrurile duhovniceşti spre dezbatere oamenilor duhovniceşti. Alte traduceri: alăturând – asemănând,
comparând – pe cele duhovniceşti cu cele duhovniceşti; lămurind lucruri duhovniceşti oamenilor
duhovniceşti; exprimând realităţi – adevăruri –
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Omul ﬁresc însă nu primeşte pe cele 6 Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumce sunt ale Duhului lui Dumnezeu, căci nezeu a făcut să crească.
pentru el sunt nebunie şi el nu le poate 7 Aşa că nici cel ce sădeşte e ceva, nici
înţelege, ﬁindcă ele se judecă duhovni- cel ce udă, ci Dumnezeu, Cel ce face să
ceşte;
crească.
15 cel duhovnicesc însă pe toate le ju- 8 Cel ce sădeşte şi cel ce udă sunt una,
decă, dar el nu-i să ﬁe judecat de ni- dar ﬁecare-şi va primi plata după ostemeni;
neala sa.
16 căci cine a cunoscut gândul Domnu- 9 Că noi împreună-lucrători cu Dumlui, ca să-L înveţe pe El? Noi însă avem nezeu1 suntem; voi sunteţi ogorul lui
gândul9 lui Hristos.
Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu.
14

10 Potrivit harului lui Dumnezeu ce mi
s’a dat, eu ca un iscusit meşter-ziditor2
am pus temelia; un altul însă zideşte
3
pe ea. Dar ﬁecare să ia seama la felul
Apostolii, colaboratori ai lui Dum- cum zideşte;
11 că o altă temelie nu poate nimeni să
nezeu.
pună
în afara celei puse, care este Iisus
1 Şi eu, fraţilor, n’am putut să vă vorHristos.
besc ca unor oameni duhovniceşti, ci

ca unora trupeşti, ca unor prunci întru 12 Iar dacă pe această temelie zideşte
cineva cu aur, cu argint, cu pietre
Hristos.
scumpe, cu lemn, cu fân, cu paie3 ,
2 Cu lapte v’am hrănit, nu cu bucate,
căci încă nu eraţi în stare; şi nici chiar 13 lucrul ﬁecăruia se va face cunoscut;
îl va vădi Ziua4 ; ﬁindcă el în foc se desacum nu sunteţi în stare,
coperă, şi focul însuşi va lămuri5 cum
3 ﬁindcă sunteţi încă trupeşti. Atâta
anume e lucrul ﬁecăruia.
vreme cât între voi există invidie şi
ceartă şi dezbinări, nu sunteţi oare 14 Dacă lucrul pe care cineva l-a zidit
trupeşti, şi nu după ﬁrea omenească vă deasupra rămâne, acela plată va primi;
purtaţi?
15 dacă lucrul cuiva va ﬁ ars, păgubit
4 Când unul zice: Eu sunt al lui Pavel!, va ﬁ; el însă se va mântui, dar aşa ca
iar altul: Eu sunt al lui Apollo!, oare
1 = Colaboratori ai lui Dumnezeu. Acţiunea
nu sunteţi oameni trupeşti?
comună divino-umană: synergia.
2

Literal: arhitect.
Ei bine, ce este Apollo? dar Pavel, ce
3
şi construcţia, materialele sunt simboeste?: Slujitori prin care voi aţi crezut, lice;Ca
enumerarea se face în ordine descrescândă
şi după cum i-a dat ﬁecăruia Dumne- faţă de rezistenţa lor la foc (vezi versetul următor).
zeu.

5

duhovniceşti în termeni duhovniceşti. Formularea de faţă, în acord cu contextul, e întregită şi
luminată de următoarele două versete.
9 În sensul de: gândirea, mintea, inteligenţa,
raţiunea.

4 „Ziua Domnului” sau „Ziua Judecăţii” (vezi
nota de la Rm 13, 12).
5 A lămuri prin foc: veche şi frumoasă expresie românească; a alege, a discerne, a identiﬁca;
acţiunea prin care focul separă metalele – în special, aurul – la punctul lor de topire.
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prin foc6 .
7

2 Or, ceea ce se caută mai mult la iconomi e ca ﬁecare să ﬁe găsit credincios.

16 Nu ştiţi oare că voi sunteţi templul
lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumne- 3 Pentru mine însă prea puţin înseamnă că sunt judecat de voi sau de
zeu locuieşte’ntru voi?
vreo judecată omenească1 ; de altfel,
17 De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica pe el Dumnezeu, nici eu însumi nu mă judec;

pentru că sfânt este templul lui Dum- 4 că nu mă ştiu vinovat cu nimic, dar
nu prin aceasta m’am îndreptăţit; Cel
nezeu, care sunteţi voi.
ce mă judecă pe mine este Domnul.
18 Nimeni să nu se înşele pe sine.
Dacă’ntre voi i se pare cuiva că-i înţe- 5 Aşadar, nu judecaţi ceva înainte de
lept în veacul acesta, să se facă nebun vreme, înainte de a veni Domnul, Cel
ce va aduce la lumină pe cele ascunse
ca să devină înţelept.
ale întunericului şi va vădi gândurile2
19 Că înţelepciunea lumii acesteia neinimilor. Şi atunci ﬁecare-şi va avea de
bunie este în faţa lui Dumnezeu; penla Dumnezeu lauda.
tru că scris este: Cel ce-i prinde pe cei
6 Iar pe acestea, fraţilor, despre mine şi
înţelepţi în viclenia lor.
despre Apollo le-am zis de dragul vos20 Şi iarăşi: Domnul cunoaşte gândutru, pentru ca din pilda noastră să nu
rile înţelepţilor, că sunt deşarte.
treceţi peste ce este scris3 , ca să nu vă
21 Aşa că nimeni să nu se laude cu oa- făliţi cu unul sau cu altul împotriva cemenii; ﬁindcă totul e al vostru,
luilalt4 .
22 ﬁe Pavel, ﬁe Apollo, ﬁe Chefa, ﬁe lu- 7 Căci cine te deosebeşte pe tine de almea, ﬁe viaţa, ﬁe moartea, ﬁe cele de ţii? Şi ce ai tu pe care să nu-l ﬁ primit?
acum, ﬁe cele viitoare, toate sunt ale Iar dacă l-ai primit, de ce te făleşti ca
voastre;
şi cum nu l-ai ﬁ primit?
23

iar voi, ai lui Hristos; iar Hristos, al
lui Dumnezeu.

8 Iată, sunteţi sătui!. . . , iată, v’aţi îmbogăţit!. . . ; fără noi aţi ajuns regi!. . . ,
şi măcar de-aţi ﬁ ajuns, ca să domnim
şi noi împreună cu voi5 !. . .

4

9 Căci mi se pare că pe noi, apostolii, Dumnezeu ne-a arătat ca pe cei din

Slujba apostolilor.

1 Literal: zi omenească; ironie la adresa celor
ce credeau că pot anticipa Judecata de Apoi (Ziua
Domnului) prin propria lor judecată.
2 = Proiectele, planurile, intenţiile, scopurile
(ascunse în inimă).
3 Referire probabilă la un proverb cunoscut cititorilor.
4 Partizanatul pentru unul sau altul din apostoli nu le poate ﬁ decât dăunător celorlalţi şi,
până la urmă, tuturor.
5 Suită de sarcasme la adresa celor ce credeau
că prin ei înşişi au pus mâna pe împărăţia cerurilor şi pe toate bunătăţile ei.

Aşa să ne socotească pe noi ﬁecare
om: ca slujitori ai lui Hristos şi iconomi
ai tainelor lui Dumnezeu.

1

6 = Ca şi cum ar scăpa dintr’un incendiu fugind printre ﬂăcări. Nici chiar teologii romanocatolici nu sunt toţi convinşi că acest text e suﬁcient pentru fundamentarea doctrinei asupra
Purgatoriului.
7 Literal: naosul; partea în care se aﬂă altarul.
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urmă oameni, ca pe nişte osândiţi la tos Iisus, cum învăţ eu pretutindeni în
moarte; ﬁindcă privelişte6 lumii ne-am toată Biserica.
făcut, şi îngerilor, şi oamenilor.
18 Ca şi cum ar ﬁ ca eu să nu mai vin la
9
10 Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi, unii s’au împăunat .
dar voi, înţelepţi întru Hristos; noi 19 Dar voi veni la voi degrabă – dacă
suntem slabi, dar voi, tari; voi sunteţi Domnul va vrea – şi voi cunoaşte nu
ţinuţi în slavă, dar noi în necinste!
vorba celor împăunaţi, ci puterea lor.
Noi până’n ceasul de acum ﬂămân- 20 Căci împărăţia lui Dumnezeu nu stă
zim şi însetăm, suntem goi şi suntem în cuvânt, ci în putere.
pălmuiţi şi pribegim
21 Ce vreţi?: Să vin la voi cu toiagul,
12 şi ne ostenim lucrând cu mâinile
sau cu dragoste şi cu duhul blândeţii?
noastre. Ocărâţi ﬁind, binecuvântăm;
prigoniţi ﬁind, răbdăm;
11

13 defăimaţi ﬁind,

mângâiem. Ca gunoiul lumii am ajuns, lepădătura tuturor
pân’acum.

5

Judecata asupra celor imorali.
Nu ca să vă ruşinez vă scriu acestea,
ci ca să vă dojenesc ca pe nişte copii ai 1 De peste tot se aude că’ntre voi există
desfrânare, şi’ncă o astfel de desfrâmei iubiţi.
nare cum nici între păgâni nu se po15 Că de-aţi avea zeci de mii de învăţămeneşte, ca unul să trăiască cu femeia
tori7 în Hristos, totuşi nu aveţi mulţi tatălui său1 !
părinţi; că pe voi eu v’am născut întru
2 Şi voi, vă împăunaţi!, în loc ca mai deHristos Iisus prin Evanghelie.
grabă să ﬁ fost cuprinşi de jale, pentru
16 Aşadar, vă rog eu pe voi: călcaţi pe
ca cel ce a făcut această faptă să ﬁe scos
urmele mele8 !
din mijlocul vostru.
17 Pentru aceasta l-am trimis la voi pe
3 Ci eu, deşi departe cu trupul, dar de
Timotei, care este ﬁul meu iubit şi cre- faţă cu duhul, ca şi cum aş ﬁ de faţă ldincios întru Domnul. El vă va aduce am şi judecat pe cel ce a făcut una ca
aminte de căile mele cele întru Hris- aceasta:
14

6 = Spectacol; expuşi în văzul tuturor (asemenea condamnaţilor ce urmează să ﬁe devoraţi de
ﬁare în arena circului).
7 Textual: pedagogi. În antichitate, pedagog
era sclavul însărcinat să-i conducă pe copiii stăpânului la şcoală şi să-i supravegheze în timpul
liber. Desigur, distanţa dintre pedagog şi părintele copilului era mare; la aceasta se referă Pavel.
8 Literal:
imitaţi-mă pe mine; urmaţi-mi
exemplul (aşa cum ﬁul devine continuatorul părintelui său). În unele ediţii româneşti există şi
adaosul: „precum şi eu Îi urmez lui Hristos”, dar
el nu se justiﬁcă prin cele mai autorizate texte
originale.

4 În numele Domnului nostru Iisus
Hristos, voi şi duhul meu ﬁind adunaţi cu puterea Domnului nostru Iisus
Hristos,
5 pe unul ca acesta să-l daţi Satanei
spre pieirea trupului, pentru ca suﬂetul să se mântuiască în ziua Domnului
9 Literal: s’au umﬂat. Ca scăpaţi de sub control, şi-au arogat calităţi şi drepturi pe care nu
le au.
1 Mama vitregă. Incest condamnat atât de legea iudaică (Lv 18, 8), cât şi de dreptul roman.
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6

Iisus2 !
3

Lauda voastră nu e bună . Oare
nu ştiţi că puţin aluat4 dospeşte toată
frământătura?

6

Curăţiţi-vă deci de aluatul cel vechi,
ca să ﬁţi frământătură nouă, aşa cum
şi sunteţi fără aluat; căci Hristos, Paştile nostru, S’a jertﬁt pentru noi.

7

De aceea să prăznuim nu cu aluatul
cel vechi, nici cu aluatul răutăţii şi al
vicleşugului, ci cu azimele curăţiei şi
ale adevărului.

8

V’am scris în epistolă5 să nu vă amestecaţi cu desfrânaţii;

9

nu pe de-a’ntregul cu desfrânaţii
acestei lumi, sau cu lacomii şi hrăpitorii, sau cu închinătorii la idoli, că altfel
ar trebui să ieşiţi din lume;

10

11 dar acum v’am scris să nu vă ameste-

caţi cu vreunul care, deşi numindu-se
frate, va ﬁ desfrânat, sau lacom, sau
închinător la idoli, sau ocărâtor, sau
beţiv, sau hrăpitor. Cu unul ca acesta
nici să nu mâncaţi.
12 Căci ce-am eu cu cei din afară

6

, ca săi judec eu? Iar pe cei dinlăuntru, nu-i
judecaţi voi?

Pe cei din afară însă îi va judeca
Dumnezeu. Pe cel rău scoateţi-l din
mijlocul vostru!

13

2 Excomunicat şi lăsat pradă chinurilor provocate de Satana, osânditului îi rămâne, totuşi, în
viziunea lui Pavel, speranţa mântuirii prin suferinţă (idee ce avea să ﬁe preluată magistral de
Dostoievski).
3 = N’aveţi de ce să vă lăudaţi.
4 Ca şi la Mt 16, 6, aluatul este aici simbolul alterării (prin fermentaţie), spre deosebire de
azimă (consumată de Evrei la Paşti), simbol al
purităţii.
5 Epistolă anterioară acesteia, pe care unii
specialişti o numesc „precanonică” şi care nu ni
s’a păstrat.
6 = Din afara comunităţii.

Creştini în faţa tribunalelor păgâne. Slăviţi-L pe Dumnezeu în
trupurile voastre!
1 Dacă cineva dintre voi are o pâră împotriva altuia, îndrăzneşte el să se judece în faţa celor nedrepţi1 şi nu în faţa
celor sﬁnţi?
2 Oare nu ştiţi că sﬁnţii vor judeca lumea2 ? Şi dacă voi sunteţi judecătorii
lumii, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucrurile cele mai neînsemnate?
3 Nu ştiţi oare că noi vom judeca îngeri3 ? Cu cât mai mult, lucruri din
viaţa aceasta!
4 Care va să zică, dacă voi aveţi de judecat lucruri din viaţa aceasta, tocmai
pe cei mai puţin preţuiţi în Biserică îi
puneţi să vă judece4 !. . .
5 O spun spre ruşinea voastră.
Oare’ntre voi nu-i nici un om înţelept care să poată judeca între frate şi
frate?
6 Ci frate cu frate se judecă, şi aceasta
în faţa necredincioşilor?!. . .
7 Negreşit, însuşi faptul că aveţi judecăţi unii cu alţii este o înfrângere pentru voi. De ce nu suferiţi mai degrabă
nedreptatea? de ce nu răbdaţi mai degrabă paguba?
8 Dar voi înşivă faceţi nedreptate şi
aduceţi pagubă; şi aceasta, fraţilor!. . .
1 = Judecătorii păgâni, în opoziţie cu creştinii
care, în limbajul Noului Testament, sunt numiţi
„sﬁnţi”.
2 Părtaşi la prerogativele Dreptului Judecător, drepţii vor împărţi dreptatea (vezi şi Mt 19,
28).
3 = Îngerii căzuţi.
4 Ironie la adresa lipsei de criterii a Corintenilor în a-şi desemna pe propriii lor judecători.
(Într’o seamă de manuscrise greceşti, întreaga
frază e formulată ca întrebare.)

1945

1 CORINTENI 7
Nu ştiţi oare că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă
amăgiţi: Nici desfrânaţii, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici stricaţii
de tot felul5 , nici sodomiţii,
10 nici hoţii, nici lacomii, nici beţivii,
nici batjocoritorii sau hrăpitorii6 nu
vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.
11 Şi aşa eraţi voi, unii. Dar v’aţi spălat, dar v’aţi sﬁnţit, dar v’aţi îndreptăţit întru numele Domnului Iisus Hristos şi întru Duhul Dumnezeului nostru.
12 Toate-mi sunt îngăduite, dar nu
toate-mi sunt de folos. Toate-mi sunt
îngăduite, dar eu nu voi ﬁ stăpânit de
ceva.
13 Bucatele sunt pentru pântece şi pântecele pentru bucate, dar Dumnezeu le
va nimici – şi pe acesta ca şi pe acelea.
Trupul însă nu este pentru desfrânare,
ci pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup.
14 Iar Dumnezeu, Cel ce L-a înviat pe
Domnul, ne va învia şi pe noi prin puterea Sa.
15 Nu ştiţi oare că trupurile voastre
sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua
deci mădularele lui Hristos ca să fac
din ele mădularele unei desfrânate?
Să nu ﬁe!
16 Sau nu ştiţi că cel ce se alipeşte de
desfrânată este un trup cu ea? Că vor
ﬁ – zice Scriptura – cei doi un trup.
17 Iar cel ce se lipeşte de Domnul este
un duh cu El.
18 Fugiţi de desfrânare! Orice păcat
pe care-l va face omul este în afară de
9

5=

Pervertiţii sexuali sub orice formă.
6 = Atât tâlharii (care fură prin violenţă), cât
şi rapacii (cei ce, aparent paşnic, îşi însuşesc pe
nedrept bunul altuia).

trup; dar cel ce se desfrânează, păcătuieşte în trupul său.
Sau nu ştiţi că trupul vostru este
templu7 al Duhului Sfânt, Cel ce este
întru voi, Cel pe care de la Dumnezeu
Îl aveţi?; şi că voi nu sunteţi ai voştri?:

19

căci cu preţ aţi fost cumpăraţi8 !
Slăviţi-L dar pe Dumnezeu în trupul
vostru şi în duhul vostru, care sunt ale
lui Dumnezeu!
20

7
Despre căsătorie, necăsătorie şi
văduve.
Cât despre cele ce mi-aţi scris, bine
este pentru om să nu se atingă de femeie.

1

Dar, din pricina desfrânării1 , ﬁecare
să-şi aibă femeia sa şi ﬁecare femeie săşi aibă bărbatul ei.

2

3 Bărbatul să-i dea femeii ceea ce-i datorează2 ; de asemenea şi femeia, bărbatului.
4 Femeia nu este stăpână pe trupul
său, ci bărbatul; tot aşa, nici bărbatul
nu este stăpân pe trupul său, ci femeia.

Să nu vă lipsiţi unul de altul decât
prin bună înţelegere, pentru un timp,
ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; şi apoi să ﬁţi din nou împreună, ca nu cumva Satana să vă ispitească prin neputinţa voastră de a vă
stăpâni.

5

7 Sanctuarul

(vezi nota de la 3, 16).
Cu preţul sângelui lui Hristos.
1 Din cauza tentaţiei spre desfrânare, care
poate ﬁ generată de abstinenţă.
2 = Iubirea şi devoţiunea conjugală.
8=
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Şi aceasta o spun ca pogorământ3 , nu
ca poruncă.

Dacă însă cel necredincios se desparte, să se despartă. În astfel de împrejurare, fratele sau sora nu sunt le7 Fiindcă vrerea mea este ca toţi oamenii să ﬁe ca mine. Dar ﬁecare îşi are de gaţi; căci Dumnezeu ne-a chemat spre
la Dumnezeu darul lui: unul aşa, iar pace.
16 Fiindcă ce ştii tu, femeie, dacă-ţi vei
altul într’alt fel.
mântui
bărbatul? sau ce ştii tu, băr8 Celor necăsătoriţi şi văduvelor le
bate,
dacă-ţi
vei mântui femeia?
spun: Bine este pentru ei să rămână
6

15

17 Atât numai: ﬁecare să-şi meargă
drumul
aşa cum i-a făcut parte Dum9 Dar dacă nu se pot înfrâna, să se cănezeu,
aşa
cum pe ﬁecare l-a chemat
sătorească. Fiindcă mai bine este să se
Dumnezeu.
Şi aşa poruncesc eu în
căsătorească decât să ardă.
toate Bisericile.
10 Iar celor căsătoriţi le poruncesc – nu
18 A fost cineva chemat ﬁind tăiat îmeu, ci Domnul: Femeia să nu se desprejur?: Să nu-şi ascundă semnele tăpartă de bărbat
ierii7 . A fost cineva chemat ﬁind netă11 – dar dacă se va despărţi, să rămână iat împrejur?: Să nu se taie’mprejur.
nemăritată sau să se împace cu bărba19 Tăierea’mprejur nu este nimic, şi netul ei –; şi nici bărbatul să nu-şi lase
tăierea’mprejur nimic nu este, ci paza
femeia.
poruncilor lui Dumnezeu.
12 Iar celorlalţi le grăiesc – eu, nu Dom20 Întru chemarea’n care-a fost chemat,
nul: Dacă un frate4 are femeie necreîntr’aceea să rămână ﬁecare.
5
dincioasă şi ea vrea să locuiască cu el,
21 Ai fost chemat ﬁind rob?: N’avea
să nu se despartă de ea.
grijă; mai mult îţi foloseşte, chiar dacă
13 Şi femeia, dacă are bărbat necredinpoţi ajunge liber8 .
cios şi el vrea să locuiască cu ea, să nu22 Căci robul chemat al Domnului e
şi lase bărbatul.
dezrobit al Domnului. Tot aşa, şi cel
14 Fiindcă bărbatul necredincios se
chemat, ﬁind liber, este rob al lui Hris6
sﬁnţeşte prin femeia credincioasă şi
tos.
femeia necredincioasă se sﬁnţeşte prin
bărbatul credincios. Fiindcă altfel co- 23 Cu preţ aţi fost cumpăraţi!: Nu de9
piii voştri ar ﬁ necuraţi; dar acum ei veniţi robi ai oamenilor!
sunt sﬁnţi.
24 Fiecare, fraţilor, în starea’n care-a

ca mine.

3 Concesie;
îngăduinţă faţă de condiţia
umană. Pogorământul e practicat de ierarhia
Bisericii Ortodoxe în cazuri excepţionale, prin
derogare de la litera canoanelor.
4 Frate: membru al comunităţii creştine.
5 = Care nu e de aceeaşi credinţă cu soţul (în
speţă, necreştină).
6 Nu în sensul că devine sfânt, ci că participă
la viaţa socială şi se adaptează bunelor moravuri
ale creştinilor.

7 Printr’o anume operaţie chirurgicală, în referire la 1 Mac 1, 15.
8 Chemarea la credinţă valorează mai mult
decât libertatea în sine, ﬁind ea însăşi libertate
(vezi versetul următor).
9 Cu preţul sângelui Său (vezi 6, 20), Hristos
ne-a cumpărat din robia păcatului omenesc şi nea trecut sub propria Sa stăpânire; dar robia întru
Hristos e suprema noastră libertate (vezi şi Ga 5,
1).
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fost chemat, în aceea să rămână înaintea lui Dumnezeu.
25 Cât despre fecioare, nu am poruncă
de la Domnul. Vă dau însă sfatul meu,
ca unul care-am fost miluit de Domnul
să ﬁu vrednic de crezare.
26 Socotesc dar că, la trebuinţa deacum10 , aceasta este bine, că adică
bine este pentru ﬁecare să ﬁe astfel:
27 Eşti legat de femeie?: Nu căuta dezlegare. Te-ai dezlegat de femeie?: Nu
căuta femeie.
28 Dacă totuşi te-ai însurat, n’ai păcătuit. Numai că unii ca aceştia vor avea
suferinţă în trupul lor, şi eu aş vrea să
vă cruţ.
29 Şi pe aceasta v’o spun, fraţilor: Că
de-acum vremea se scurtează, aşa că
şi aceia care au femei să ﬁe ca şi cum
n’ar avea;
30 şi cei ce plâng, ca şi cum n’ar plânge;
şi cei ce se bucură, ca şi cum nu s’ar bucura; şi cei ce cumpără, ca şi cum n’ar
ﬁ stăpâni;
31 şi cei ce se folosesc de lumea aceasta,
ca şi cum nu s’ar folosi deplin; căci chipul lumii acesteia trece.
32 Dar aş vrea ca voi să ﬁţi lipsiţi de
grijă. Cel neînsurat se îngrijeşte de ale
Domnului, cum să-I placă Domnului;
33 dar cel însurat se îngrijeşte de ale
lumii, cum să-i placă femeii,
11
34 şi iată-l împărţit . Şi femeia nemăritată, şi fecioara se îngrijeşte de ale
10 Presiunea

timpului; conştiinţa că intervalul
dintre cele două veniri ale lui Hristos se scurtează (vezi Rm 13, 11 şi, mai jos, v. 29).
11 = Împărţit între Dumnezeu şi căsnicie. În
manuscrisele greceşti, versetul 34 e formulat în
mai multe variante, folosite şi de numeroşi traducători români. Urmând ediţia critică cea mai
nouă, redactarea de faţă e cea mai corectă şi mai
limpede.

Domnului, ca să ﬁe sfântă şi cu trupul
şi cu duhul; dar cea măritată se îngrijeşte de ale lumii, cum să-i placă bărbatului.
Şi aceasta spre folosul vostru o spun,
nu ca să vă întind un laţ12 , ci spre buna
rânduială şi spre alipirea, fără abatere, de Domnul.

35

36 Iar de crede cineva că pentru fata
lui e o necinste dacă trece de ﬂoarea
vârstei şi că trebuie s’o mărite, facă
ce vrea; nu păcătuieşte; să se căsătorească.

Dar cel ce stă neclintit în inima sa şi
nu e strâns de vreo nevoie, şi stăpânire
are peste voinţa lui şi aceasta a hotărât
el în inima sa: să-şi ţină fata fecioară,
bine va face.
37

Aşadar, cel ce-şi mărită fata, bine
face; dar cel ce n’o mărită, mai bine
face13 .

38

39 Femeia este legată de lege câtă
vreme îi trăieşte bărbatul; dar dacă
bărbatul ei va muri, liberă este să se
mărite cu cine vrea, numai întru Domnul.

Dar, după părerea mea, e mai fericită dacă rămâne cum e. Şi cred că şi
eu am Duhul lui Dumnezeu.

40

8
Hrana jertﬁtă idolilor.
1

Cât despre cărnurile jertﬁte idolilor1 ,

12 Figură de stil: nu spre a vă impune restricţii
prin argumente meşteşugite.
13 Desigur, e vorba de societatea în care tatăl
hotărăşte asupra destinului ﬁicei sale.
1 Cărnuri aduse ca ofrandă zeilor, consumate
la mesele comune din templu sau case particulare; uneori vândute drumeţilor ca hrană. Tră-
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ştim că toţi avem cunoştinţă. Cunoş- 10 Că dacă cineva te va vedea şezând
tinţa însă îngâmfă, dar iubirea zideşte. la masă în templul idolilor pe tine, cel
care ai cunoştinţa, oare conştiinţa lui,
2 Dacă i se pare cuiva că ştie ceva, acela
încă n’a cunoscut cum trebuie să cu- a celui slab, nu va găsi temei să mănânce din cele jertﬁte idolilor?
noască.
Dar dacă cineva Îl iubeşte pe Dumne- 11 Prin cunoştinţa ta deci va pieri cel
slab, fratele tău pentru care a murit
zeu, acela este cunoscut de El2 .
Hristos!
4 Aşadar, în ce priveşte a mânca din
cărnurile jertﬁte idolilor, noi ştim că 12 Şi astfel, păcătuind voi împotriva
idolul nu este nimic în lume şi că nu fraţilor şi lovindu-le conştiinţa lor cea
este alt Dumnezeu decât numai Unul. slabă, împotriva lui Hristos păcătuiţi.
13 De aceea, dacă mâncarea-i devine
5 Că deşi sunt unii aşa-zişi dumnezei,
ﬁe în cer, ﬁe pe pământ – aşa cum sunt fratelui meu piatră de poticnire, în
veac nu voi mânca eu carne, ca să nu-l
mulţi dumnezei şi mulţi domni3 –,
poticnesc pe fratele meu.
6 totuşi pentru noi este un singur
Dumnezeu, Tatăl, din Care sunt toate
şi’ntru Care suntem noi, şi un singur
Domn, Iisus Hristos, prin Care sunt 9
toate şi prin care suntem noi.
Drepturile unui apostol.
4
7 Dar nu toţi au cunoştinţa . Căci unii,
din obişnuinţa de până acum cu idolul, 1 Nu sunt eu liber? Nu sunt eu aposmănâncă din cărnuri jertﬁte ca atare tol? Nu L-am văzut eu pe Iisus, Domidolilor; şi conştiinţa lor, ﬁind slabă, se nul nostru? Nu sunteţi voi lucrul meu
întru Domnul?
întinează5 .
3

Dar nu mâncarea ne va pune pe noi 2 Dacă altora nu le sunt apostol, cel puînaintea lui Dumnezeu. Că nici dacă ţin vouă vă sunt. Că voi sunteţi, întru
vom mânca ne prisoseşte, nici dacă nu Domnul, pecetea apostoliei mele.
vom mânca ne lipseşte.
3 Apărarea mea către cei ce mă judecă,
9 Aveţi grijă însă ca nu cumva aceasta este:
8

această libertate a voastră să de- 4 Oare nouă nu ne stă’n putere1 să
mâncăm şi să bem?
vină’mpiedicare pentru cei slabi.

ind laolaltă cu păgânii, şi invitaţi la ospeţele lor,
mulţi creştini îşi făceau procese de conştiinţă din
a accepta sau nu să mănânce din ele.
2 În sens biblic: iubit de Dumnezeu.
3 Domni: semizei; oameni divinizaţi (în mitologia antică).
4 Nu toţi creştinii sunt în posesia adevărului
(enunţat mai sus).
5 Neavând conştiinţa clară că zeii nu există,
nu-şi dau seama că nici jertfele oferite lor nu pot
avea un caracter sacral şi, în consecinţă, cred că
fac un păcat.

5 Oare nouă nu ne stă’n putere să purtăm cu noi o femeie-soră2 , ca şi ceilalţi
apostoli şi ca fraţii Domnului3 şi ca Chefa?
1 = Puterea de a folosi un drept (acela de a se
hrăni pe seama comunităţii).
2 Femeie creştină; din categoria celor ce, asemenea sﬁntelor femei (Lc 8, 2-3), îi însoţeau pe
apostoli făcândule menajul şi scutindu-i astfel de
grijile mărunte.
3 Rudele Domnului (vezi nota de la Mt 12, 46).
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Sau numai mie şi lui Barnaba nu
ne stă’n putere să nu ne’ntreţinem din
muncă?4
7 Cine slujeşte vreodată în oaste cu
solda lui? Cine sădeşte vie şi nu mănâncă din roada ei? Sau cine paşte o
turmă şi nu mănâncă din laptele turmei?
8 Oare după judecata omenească spun
eu acestea? Oare nu şi legea le spune?
9 Că scris este în legea lui Moise: Să nu
legi gura boului care treieră. Oare de
boi Se îngrijeşte Dumnezeu,
10 sau chiar de dragul nostru o spune?
Că de dragul nostru s’a scris: Cel ce ară
trebuie să are cu nădejde, şi cel ce treieră trebuie să treiere cu nădejdea că-şi
va avea partea lui.
11 Dacă noi am semănat la voi pe
cele duhovniceşti, mare lucru este oare
dacă pe cele pământeşti ale voastre le
vom secera?
12 Dacă altora le stă’n putere dreptul asupra voastră, nu mai mult oare
nouă? Noi însă nu ne-am folosit de
această putere; dimpotrivă, pe toate le
răbdăm spre a nu-i pune piedică Evangheliei lui Hristos.
13 Oare nu ştiţi că cei ce săvârşesc cele
sﬁnte mănâncă de la templu? că cei
care-i slujesc altarului, de la altar au
parte?
14 În acelaşi chip şi Domnul le-a poruncit celor ce propovăduiesc Evanghelia,
ca din Evanghelie să trăiască.
15 Eu însă de nimic din acestea nu
m’am folosit şi n’am scris acestea pentru ca şi cu mine să se facă aşa. Că pen6

4 Alternativă la versetele 4 şi 5: Oare numai nouă ne este interzis să ne abţinem de
la’ntreţinerea prin muncă? Barnaba, colaboratorul lui Pavel.

tru mine mai bine-i să mor decât să-mi
zădărnicească cineva lauda.
Că dacă eu binevestesc Evanghelia,
nu am de ce să mă laud; ﬁindcă asupra
mea stă trebuinţa5 . Că vai mie dacă nu
voi binevesti!

16

Că dacă fac aceasta de bunăvoie, am
plată; dar dacă o fac fără voie, am doar
o sarcină ce mi s’a încredinţat.

17

Atunci, care este plata mea? Aceea
că, binevestind Evanghelia, o vestesc
fără plată, fără să mă folosesc de puterea pe care mi-o dă Evanghelia.

18

Fiindcă deşi sunt liber faţă de toţi,
rob tuturor m’am făcut, pentru ca pe
cei mai mulţi să-i dobândesc.
19

20 Cu Iudeii ca un iudeu am fost, ca să-i
dobândesc pe Iudei. Cu cei de sub lege,
ca unul de sub lege – deşi eu nu sunt
sub lege –, ca să-i dobândesc pe cei de
sub lege.
21 Cu cei ce nu au legea, ca unul ce nu
are legea – deşi nu sunt fără lege în
faţa lui Dumnezeu, ci întru legea lui
Hristos –, ca să-i dobândesc pe cei ce
nu au legea.
22 Slab m’am făcut cu cei slabi, ca să-i
dobândesc pe cei slabi. Tuturor toate
m’am făcut, pentru ca’n orice chip să-i
mântuiesc pe unii.
23 Dar pe toate de dragul Evangheliei
le fac, ca să-i ﬁu părtaş.

Nu ştiţi că cei ce aleargă’n stadion6
aleargă toţi, dar numai unul ia premiul? Alergaţi aşa ca să-l luaţi.

24

5 = Necesitatea stringentă de a propovădui;
obligaţia de a împlini o poruncă.
6 Aici şi’n următoarele trei versete Pavel foloseşte o terminologie analogică, împrumutată din
viaţa atleţilor, ale căror antrenamente şi competiţii presupun austeritate şi autocontrol.
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Şi orice luptător, de la toate
se’nfrânează.
Ei însă, ca să ia o
cunună stricăcioasă; dar noi, una
nestricăcioasă.
26 Ei bine, eu aşa alerg, nu ca
la’ntâmplare; eu aşa mă lupt cu pumnul7 , nu ca şi cum aş lovi în aer.
8
27 Ci-mi chinuiesc trupul şi-l supun
robiei, de teamă ca nu cumva după ce
le-am fost altora crainic, să devin eu însumi de neluat în seamă9 .
25

10
Feriţi-vă de idolatrie! Pe toate să
le faceţi spre slava lui Dumnezeu.
1 Căci nu voiesc, fraţilor, ca voi să nu
ştiţi că părinţii noştri au fost toţi sub
nor şi toţi au trecut prin mare
1
2 şi’ntru Moise toţi s’au botezat în nor
şi în mare
3 şi toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească2
4 şi toţi aceeaşi băutură duhovnicească
au băut3 – pentru că beau din duhovniceasca piatră care-i urma, iar piatra
era Hristos4 .
7 Exact:

dau lovituri pugilistice.
Mortiﬁc.
9 = Nu cumva, după ce am anunţat cu voce tare
regulile competiţiilor, să mă trezesc eu însumi
descaliﬁcat.
1 Profetul era nu numai exponentul poporului,
ci şi elementul uniﬁcator prin încorporare spirituală.
2 = Mana cu care Dumnezeu i-a hrănit pe
Evrei în pustie.
3 = Apa ce s’a revărsat din stânca pe care Moise a lovit-o cu toiagul (Iş 17, 5-6).
4 Pavel pare a prelua o tradiţie rabinică, potrivit căreia stânca dătătoare de apă i-a însoţit pe
Evrei de-a lungul rătăcirii lor în pustie; ea Îl preﬁgurează pe Hristos, încă de pe atunci prezent în
viaţa lui Israel.
8=
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5 Dar cei mai mulţi din ei nu I-au plăcut
lui Dumnezeu, căci au căzut în pustie5 .
6
6 Şi aceste pilde pentru noi s’au făcut,
ca să nu poftim la cele rele, aşa cum au
poftit aceia.
7 Nici închinători la idoli să nu vă faceţi, ca unii din ei; precum este scris:
A şezut poporul să mănânce şi să bea
şi s’au sculat să joace;
8 nici să nu ne desfrânăm, aşa cum s’au
desfrânat unii din ei şi’ntr’o singură zi
au căzut douăzeci şi trei de mii;
9 nici să-L ispitim pe Domnul, aşa cum
L-au ispitit unii din ei şi au pierit de
şerpi;
10 nici să cârtiţi, aşa cum au cârtit unii
din ei, şi nimiciţi au fost de către Nimicitor7 .
11 Şi toate acestea li s’au întâmplat lor
ca pilde şi au fost scrise spre povăţuirea noastră, a celor care-am ajuns sfârşiturile veacurilor8 .
12 Prin urmare, cel căruia i se pare că
stă’n picioare să ia seama să nu cadă.
9
13 Ispită nu v’a cuprins decât la măsura omenească. Dar credincios este
Dumnezeu10 , Care nu va îngădui să ﬁţi
ispitiţi mai mult decât vă stă’n putere,
ci odată cu ispita vă va aduce şi calea
de a ieşi din ea, ca s’o puteţi răbda.
5 Le-au rămas leşurile risipite prin pustie.
Gramatical, efectul motivează cauza.
6 Exemple; chipuri preﬁgurative. Evenimente
reale cărora planul lui Dumnezeu le-a conferit şi
o încărcătură simbolică (în cazul de faţă, avertisment). Vezi, în completare, versetul 11.
7 În Iş 12, 23: îngerul care a executat pedepsele divine.
8 = Timpurile mesianice.
9 Ispită, în înţelesul de încercare, probă, test,
mijloc de veriﬁcare. În traducere literală: Nu v’a
cuprins ispită decât omenească.
10 Despre „credincioşia lui Dumnezeu” vezi
nota de la 1,9.
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De aceea, iubiţii mei, fugiţi de închinarea la idoli.
15 Ca unor înţelepţi vă vorbesc; judecaţi voi ce vă spun.
16 Paharul binecuvântării pe care noi îl
binecuvântăm, nu este oare împărtăşirea cu Sângele lui Hristos? Pâinea pe
care noi o frângem, nu este oare împărtăşirea cu Trupul lui Hristos?
17 De vreme ce este o singură Pâine,
noi, cei mulţi, un singur trup suntem,
ﬁindcă toţi dintr’o singură Pâine ne
împărtăşim.
18 Priviţi-l pe Israel cel după trup: Cei
ce mănâncă jertfele, nu sunt ei oare
părtaşi altarului?
19 Ce vreau să spun?: că ceea ce i s’a
jertﬁt idolului este ceva?, sau că idolul
este ceva?
20 Nu, ci doar că ceea ce jertfesc păgânii, jertfesc demonilor şi nu lui Dumnezeu. Şi eu nu vreau ca voi să deveniţi
părtaşi ai demonilor.
21 Nu puteţi bea paharul Domnului şi
paharul demonilor; nu vă puteţi împărtăşi din masa Domnului şi din masa
demonilor.
22 Oare vrem să stârnim gelozia lui
Dumnezeu11 ? Suntem noi mai tari decât El?. . .
23 Toate-mi sunt îngăduite, dar nu
toate folosesc. Toate-mi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc.
24 Nimeni să nu caute pe ale sale, ci ﬁecare pe ale celuilalt.
25 Mâncaţi tot ce se vinde în măcelărie, fără să puneţi întrebări pe temei
de conştiinţă,
14

11 Trimitere la Dt 32, 21; Dumnezeu devine gelos oridecâteori poporul Său alunecă în idolatrie
(închinare la dumnezei neadevăraţi = „alţi dumnezei”).

26 căci al Domnului e pământul şi plinirea lui.

Dacă cineva dintre necredincioşi vă
cheamă la masă şi vreţi să vă duceţi,
mâncaţi orice vă este pus înainte, fără
să puneţi nici o întrebare pe temei de
conştiinţă.

27

Dar dacă cineva vă va spune:
Aceasta este din jertfa idolilor!, să nu
mâncaţi, din pricina celui ce v’a spus
şi pe temei de conştiinţă –

28

29 dar conştiinţa, zic eu, nu a ta, ci a celuilalt; căci de ce să ﬁe libertatea mea
judecată de o altă conştiinţă12 ?

Dacă eu sunt părtaş întru a da mulţumire13 , de ce să ﬁu defăimat pentru
ceea ce mulţumesc?

30

31 Aşa că: ori de mâncaţi, ori de beţi,
ori altceva de faceţi, toate spre slava lui
Dumnezeu să le faceţi.
32 Nu le ﬁţi poticnire nici Iudeilor, nici
Elinilor, nici Bisericii lui Dumnezeu,
33 aşa cum şi eu tuturor le plac întru
toate, necăutând folosul meu, ci pe al
celor mulţi, pentru ca ei să se mântuiască.

11
Ţinuta femeii la slujbele religioase. Necuviinţe ale Corintenilor
la Cina Domnului. Întemeierea
Cinei Domnului. Împărtăşirea în
stare de nevrednicie.
12 Nu din supunere faţă de conştiinţa (falsă) a
celuilalt, ci din respect faţă de ea.
13 = Sunt parte a celor ce-I mulţumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce El ne-a oferit în dar – ca
rezultat al harului. În cazul de faţă, grecescul
háris înseamnă exprimarea recunoştinţei cuiva
faţă de cineva pentru ceva.
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Fiţi următori ai mei, aşa cum şi eu
sunt al lui Hristos1 .

1

bat5 –.

10 De aceea femeia este datoare să aibă
Fraţilor, vă laud că’ntru toate vă adu- văl6 pe capul său, de dragul îngerilor7 .
ceţi aminte de mine şi păstraţi preda- 11 Totuşi, întru Domnul nici femeia
niile aşa cum vi le-am predat eu2 .
fără bărbat şi nici bărbatul fără femeie,
3 Vreau însă ca voi să ştiţi că Hristos
12 ﬁindcă aşa cum femeia este din băreste capul oricărui bărbat, iar capul febat, tot astfel şi bărbatul este prin femeii este bărbatul, iar capul lui Hrismeie; şi toate sunt de la Dumnezeu.
tos este Dumnezeu3 .
13 Judecaţi voi înşivă: E cuviincios oare
4 Orice bărbat care se roagă sau profeca o femeie să se roage lui Dumnezeu
tizează4 având capul acoperit, îşi face
cu capul descoperit?
capul de ruşine;
14 Oare nu însăşi ﬁrea vă învaţă că pen5 iar orice femeie care se roagă sau protru bărbat e ruşinos dacă-şi poartă păfetizează cu capul neacoperit, îşi face
rul lung,
capul de ruşine – căci tot una este ca şi
15 în timp ce dacă femeia-şi poartă păcum ar ﬁ rasă.
rul lung e spre slava ei? Căci părul i-a
6 Că dacă o femeie nu se acoperă cu văl,
atunci să se tundă! Dar dacă pentru o fost dat ca acoperământ.
2

femeie e ruşinos să se tundă ori să se 16 Iar dacă i se pare cuiva că pentru
asta trebuie să se certe, noi nu avem
radă, atunci să-şi pună văl!
un astfel de obicei, şi nici Bisericile lui
7 Bărbatul nu trebuie să-şi acopere ca8
pul, de vreme ce el este chip şi slavă Dumnezeu .

a lui Dumnezeu; dar femeia este slava 17 Dar aceasta poruncindu-vă eu vouă,
nu vă laud; că voi vă adunaţi nu spre
bărbatului
mai bine, ci spre mai rău.
8 – pentru că nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat,

18

1 Ca idee şi conţinut, acest verset este concluzia capitolului precedent – pe care, de fapt, îl încheie.
2 Altfel formulat: păstraţi tradiţiile aşa cum vi
le-am transmis eu. Tradiţie (predanie): transmiterea mai întâi orală şi apoi scrisă a învăţăturilor
doctrinare, morale şi liturgice, pe care Biserica
le-a codiﬁcat apoi în canonul Noului Testament.
În completare, vezi textul, şi mai explicit, de la 2
Tes 2, 15.
3 O ierarhie a autorităţii, nu a sﬁnţeniei. În
următoarele opt versete, cuvântul „cap” e folosit în jocul dintre două înţelesuri: acela de parte
anatomică a corpului şi acela de conducător, şef,
superior, întâistătător.
4 Pentru „a profetiza” vezi nota de la Rm 12, 6.

5 Paranteză în sprijinul argumentaţiei; referire la Fc 2, 2123.
6 Literal: stăpânire. Vălul ca semn de autoritate.
7 Este vorba de îngerii care participă, nevăzuţi, la slujbele religioase. Într’o rugăciune de
taină a Liturghiei ortodoxe, preoţii se referă la
„sﬁnţii Tăi îngeri care slujesc şi se roagă împreună cu noi”. Conştientizarea acestei prezenţe,
provocată de Pavel, poate contribui la o mai bună
ordine şi cuviinţă în biserică.
8 Argument menit să reteze orice altă discuţie
pe această temă.
9 În adunări anume constituite pentru celebrarea cultului (Euharistiei), spre deosebire de
cele obişnuite, cu caracter nesacramental.

Fiindcă’n primul rând aud – şi’n
parte
cred – că atunci când vă adunaţi
9 şi pentru că nu bărbatul a fost zidit
9
ca
Biserică
, între voi sunt dezbinări.
pentru femeie, ci femeia pentru băr-
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Căci între voi trebuie să ﬁe şi ere- Pahar.
suri, pentru ca să se vădească’ntre voi 29 Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevredcei încercaţi.
nicie, osândă îşi mănâncă şi bea, neso20 Aşadar, când vă adunaţi laolaltă, nu cotind Trupul Domnului.
e Cina Domnului aceea pe care o mân- 30 De aceea sunt mulţi dintre voi nepucaţi,
tincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit.
21 că ﬁecare o ia’nainte să mănânce 31 Că dacă ne-am judeca noi înşine, nu
de’ndată ce s’a aşezat la masă, şi unul am mai ﬁ judecaţi;
e ﬂămând în timp ce altul se îmbată10 .
32 dar când ne judecă Domnul, ni se dă
22 Oare n’aveţi voi case ca să mâncaţi o pedeapsă, ca să nu ﬁm osândiţi îmşi să beţi? Sau dispreţuiţi Biserica lui preună cu lumea.
Dumnezeu şi-i ruşinaţi pe cei ce nu au?
33 De aceea, fraţii mei, când vă adunaţi
Ce să vă spun? Să vă laud? Întru
ca să mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alaceasta nu vă laud.
ţii.
23 Fiindcă eu de la Domnul am primit
34 Iar dacă cuiva îi este foame, să măceea ce v’am predat şi vouă: Că Domnânce acasă, ca să nu vă adunaţi spre
nul Iisus, în noaptea în care a fost vânosândă. Cât despre celelalte, le voi
dut, a luat pâine
rândui când voi veni.
24 şi, mulţumind, a frânt şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este Trupul Meu
Cel ce se frânge pentru voi. Aceasta să 12
faceţi spre pomenirea Mea”.
19

Asemenea şi paharul după cină, zicând: „Acest pahar este Legea11 cea
Nouă întru Sângele Meu. Aceasta să
faceţi oridecâteori veţi bea, spre pomenirea Mea”.
25

Fiindcă de câte ori veţi mânca pâinea aceasta şi veţi bea paharul acesta,
moartea Domnului o vestiţi până când
El va veni.

26

Astfel, oricine va mânca pâinea sau
va bea paharul Domnului cu nevrednicie, vinovat va ﬁ faţă de Trupul şi de
Sângele Domnului.

27

Să se cerceteze dar omul pe sine, şi
aşa să mănânce din Pâine şi să bea din

28

10 Pavel osândeşte năravul Corintenilor de a se
ospăta în aşteptarea celor întârziaţi şi înainte de
Cina propriu-zisă.
11 „Legea” este termenul consacrat în cult pentru „legământul”.

Darurile duhovniceşti. Multe mădulare, un singur trup.
1 Iar în ceea ce priveşte darurile duhovniceşti, nu vreau, fraţilor, ca voi să ﬁţi
în necunoştinţă.
2 Voi ştiţi că la vremea când eraţi păgâni vă duceaţi la idolii cei necuvântători ca şi cum aţi ﬁ fost nişte apucaţi1 .
3 De aceea vă fac cunoscut că nimeni
grăind în Duhul lui Dumnezeu nu zice:
Anatema ﬁe Iisus!, şi nimeni nu poate
1 Opera lui Pavel – mai ales printr’o anumită
terminologie – îl arată şi ca pe un cunoscător al
religiilor păgâne, dintre care unele aveau ritualuri orgiastice menite să-i scoată pe participanţi
de sub controlul propriu şi să-i împingă irezistibil spre manifestări dezordonate, asemenea unor
posedaţi. Apostolul demonstrează că autenticitatea vieţii religioase nu e certiﬁcată de astfel de
manifestări, ci, dimpotrivă, de calm, echilibru,
raţionalitate, sﬁnţenie senină.
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să zică: Domn este Iisus!, decât întru 14 Că nici trupul nu este un singur măDuhul Sfânt.
dular, ci multe.
Sunt felurimi de daruri duhovni- 15 Dacă piciorul ar zice: Pentru că nu
sunt mână, eu nu sunt din trup!, asta
ceşti2 , dar e Acelaşi Duh;
nu’nseamnă că el nu e din trup;
5 şi sunt felurimi de slujiri, dar e Ace4

16 şi dacă urechea ar zice: Pentru că
nu
sunt ochi, eu nu sunt din trup!, asta
6 şi felurimi de lucrări sunt, dar Acelaşi
nu’nseamnă
că ea nu e din trup.
Dumnezeu este Cel care pe toate în toţi
3
17
Şi
dacă
întregul
trup ar ﬁ ochi, undele lucrează .
ar
ﬁ
auzul?
şi
dacă
ar ﬁ pe de-a’ntregul
4
7 Şi arătarea Duhului i se dă ﬁecăruia
auz, unde-ar ﬁ mirosul?
spre folosul tuturor.
18 Dar aşa cum e, Dumnezeu a pus mă8 Unuia i se dă prin Duhul cuvânt de
dularele în trup, pe ﬁecare din ele, aşa
înţelepciune; iar altuia, cuvânt de cucum a vrut El.
noaştere, potrivit Aceluiaşi Duh;
19 Dacă ele toate ar ﬁ un singur mădu9 şi unuia într’Acelaşi Duh i se dă crelar, unde-ar ﬁ trupul?
dinţă; iar altuia, darurile vindecărilor,
20 Dar aşa cum e, sunt multe mădulare,
într’Acelaşi Duh;
dar un singur trup.
10 unuia, faceri de minuni; iar altuia,
profeţie; unuia, deosebirea duhurilor; 21 Şi nu poate ochiul să-i zică mâinii:
iar altuia, felurimea limbilor; iar al- N’am nevoie de tine!; sau, tot aşa, capul să le zică picioarelor: N’am nevoie
tuia, tălmăcirea limbilor.
de voi!
11 Şi pe toate acestea Unul şi Acelaşi Duh le lucrează, ﬁecăruia în parte 22 Dimpotrivă, cu mult mai mult: mădularele trupului socotite a ﬁ mai
împărţindu-i după cum vrea El.
slabe, ele sunt mai trebuincioase;
12 Că după cum trupul este unul şi are
23 şi pe cele ce ni se par că sunt mai
multe mădulare, dar toate mădularele
de necinste ale trupului, pe acelea cu
trupului, deşi multe, sunt un trup, aşamai multă cinstire le încingem, şi cele
i şi cu Hristos.
necuviincioase ale noastre au parte de
13 Pentru că noi toţi într’un Duh ne- mai multă cuviinţă,
am botezat, pentru ca să ﬁm un singur
24 de care cele cuviincioase ale noastre
trup – ﬁe Iudei, ﬁe Elini, ﬁe robi, ﬁe linu au nevoie. Dar Dumnezeu a întocberi – şi toţi la un Duh ne-am adăpat.
mit astfel trupul, dând mai multă cinstire celui căruia îi lipseşte,
2 „Dar duhovnicesc” îl traduce pe grecescul

laşi Domn;

hárisma: favoare personală acordată de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, unor aleşi ai Săi din Biserica primară (harismatici), cu misiuni speciale
şi speciﬁce în răspândirea şi consolidarea Evangheliei.
3 Versetele 4, 5 şi 6 cuprind o referire clară la
Persoanele Sﬁntei Treimi.
4 Revelarea dinamică; modul de a se manifesta.

25 ca să nu ﬁe dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească deopotrivă
unele de altele.
26 Şi dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă cu el; şi dacă un mădular este slăvit, toate mădularele se bucură cu el.
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Iar voi sunteţi trupul lui Hristos, şi
mădulare ﬁecare în parte.

3 Şi toate averile mele de le-aş împărţi
şi trupul meu de mi l-aş da să-l ardă,
28 Şi pe unii i-a pus Dumnezeu în Bise- dar dacă n’am iubire, nimic nu-mi folorică: întâi, apostoli; al doilea, profeţi; seşte.
al treilea, învăţători. . . Apoi sunt mi- 4 Iubirea rabdă’ndelung; iubirea se dănunile, apoi darurile vindecărilor, aju- ruie, ea nu invidiază; ea nu se trufeşte,
torările, cârmuirile, felurimea limbi- nu se îngâmfă;
lor.
5 ea nu se poartă cu necuviinţă, nu-şi
29 Oare toţi sunt apostoli? oare toţi
caută pe ale sale, nu se întărâtă, nu
sunt profeţi? oare toţi sunt învăţători?
ţine’n seamă răul,
oare toţi fac minuni?
30 oare toţi au darurile vindecărilor? 6 nu se bucură de nedreptate, ci de adeoare toţi vorbesc în limbi? oare toţi pot văr se bucură;
să tălmăcească?. . .
7 pe toate le suferă, pe toate le crede, pe
27

Râvniţi însă la darurile cele mai toate le nădăjduieşte, pe toate le rabdă;
bune. Şi-am să v’arăt acum o cale şi
8 iubirea niciodată nu se trece. Fie
mai înaltă:
ele profeţiile: pieri-vor; ﬁe ele limbile:
înceta-vor; ﬁe ea ştiinţa: pieri-va.

31

13

Că’n parte cunoaştem şi’n parte profeţim.

9

Iubirea.

10 Dar când va veni ceea ce-i desăvârşit,
De-aş grăi în limbile oamenilor şi ale atunci ceea ce-i în parte se va desﬁinţa.
îngerilor, dar dacă n’am iubire1 făcutu11 Când eram copil, vorbeam ca un com’am aramă sunătoare şi chimval zănpil, gândeam ca un copil, judecam ca
2
gănitor .
un copil; dar când am devenit bărbat,
2 Şi de-aş avea darul profeţiei şi de-aş le-am desﬁinţat pe cele ale copilului.
cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa şi
3
de-aş avea credinţa toată să pot muta 12 Căci acum vedem prin oglindă , ca’n
şi munţii, dar dacă n’am iubire, nimic ghicitură; dar atunci, faţă către faţă.
Acum cunosc în parte; atunci însă denu sunt.
plin voi cunoaşte, aşa cum şi eu deplin
1 Despre iubirea duhovnicească (agápe) vezi
sunt cunoscut.
1

nota de la In 11, 5. Ea este tema acestui splendid capitol, devenit celebru în literatura universală, un adevărat imn închinat virtuţii creştine
supreme şi inserat aici de Pavel ca operă elaborată.
2 Chimval (din grecescul kýmvalon): instrument muzical compus din două talgere de alamă
lovite unul de altul cu amândouă mâinile. Era folosit în cult, dar însoţea, ampliﬁcându-le, şi răcnetele războinicilor când porneau la atac. Ideea
este aceea, ironică, de zgomot mare în amplitudine şi gol de conţinut.

13 Şi acum rămân: credinţa, nădejdea, iubirea, acestea trei4 ; dar cea mai
mare din ele este iubirea.

3 Oglinda din vechime: o suprafaţă de metal
şlefuit, cu imaginea neclară. Ideea esenţială: nu
vedem realitatea directă, ci reﬂectată (cu eventualele distorsiuni).
4 = Cele trei virtuţi teologice.
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8 şi dacă trâmbiţa va scoate un sunet
fără semn5 , cine se va pregăti de răzLimbile şi profeţia. Toate, făcute boi?,
cu rânduială.
9 aşa şi voi: Dacă prin limba voastră nu
1
1 Urmăriţi iubirea şi râvniţi la daru- veţi scoate cuvânt lesne de’nţeles, cum
rile duhovniceşti, dar mai ales la acela se va cunoaşte ce-aţi grăit? Veţi vorbi
în vânt.
de a profetiza2 .
3
2 Pentru că cel ce vorbeşte într’o limbă
10 În lume sunt nu ştiu câte feluri de
nu oamenilor le vorbeşte, ci lui Dumne- limbi, dar nici una din ele nu-i fără
zeu; căci nimeni nu-l înţelege, dar el în semn6 .
duh grăieşte taine.
11 Deci, dacă nu voi şti înţelesul sem3 Dimpotrivă, cel ce profetizează le vor- nului, eu voi ﬁ barbar7 pentru cel ce
beşte oamenilor: spre zidire, îndemn şi vorbeşte, iar cel ce vorbeşte va ﬁ barmângâiere.
bar pentru mine.
4 Cel ce grăieşte într’o limbă, pe sine în12 Aşa şi voi, de vreme ce râvniţi la dasuşi se zideşte; dar cel ce profetizează, ruri duhovniceşti, căutaţi să le aveţi cu
zideşte Biserica.
prisosinţă spre zidirea Bisericii.
5 Eu pe toţi vă vreau să grăiţi în limbi,
13 De aceea, cel ce grăieşte într’o limbă
dar cu mult mai mult să profetizaţi.
să se roage ca să şi poată tălmăci.
Cel ce profetizează e mai mare decât
cel ce grăieşte’n limbi, în afară numai 14 Că dacă mă rog într’o limbă, duhul
dacă acesta şi tălmăceşte, pentru ca meu se roagă, dar mintea mea e neroditoare8 .
Biserica să primească zidire.

Iar acum, fraţilor, dac’aş veni la voi
grăind în limbi, de ce folos v’aş ﬁ
dacă nu vă vorbesc: ﬁe’ntru descoperire, ﬁe’ntru cunoştinţă, ﬁe’ntru profeţie, ﬁe’ntru învăţătură?
7 Căci aşa cum instrumentele muzicale4 – ﬁe ﬂaut, ﬁe ţiteră: de nu vor
scoate sunete deosebite, cum se va cunoaşte care este din ﬂaut sau care este
din ţiteră?;
6

1=

Faceţi din iubire ţinta voastră supremă.
„a profetiza” şi „a profeţi” vezi notele
de la FA 11, 27 şi Rm 12, 6.
3 A vorbi în una sau mai multe limbi străine
constituia darul glosolaliei, una din harismele
Bisericii primare, deloc lipsită de spectaculozitate, şi poate că tocmai de aceea râvnită de numeroşi creştini. Pavel caută să-i tempereze în favoarea sobrietăţii şi profunzimii pe care le oferea
harisma profeţiei.
4 Literal: cele neînsuﬂeţite care dau sunet.
2 Pentru

15 Atunci, ce-am să fac?: Mă voi ruga
cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea;
voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu
mintea.

Altfel, dacă tu vei binecuvânta9 cu
duhul, cum va zice Amin după mulţumirea ta cel ce stă’n locul omului de
rând10 , de vreme ce el nu ştie ce zici?

16

5=

Fără semnalul speciﬁc, convenţional.
fără sunet (speciﬁc). Fiecare limbă
îşi are propriul ei limbaj inteligibil.
7 Barbari erau numiţi toţi cei care nu vorbeau
limba greacă; Elinii considerau că aceştia scot
sunete fără noimă, simple bolboroseli.
8 Pentru distincţia terminologică dintre duh
(pneuma) şi minte (nóos) vezi nota de la Rm 1,
9.
9 A binecuvânta (aici): a-I mulţumi lui Dumnezeu.
10 = Neştiutor; neiniţiat; cel ce nu posedă harisma glosolaliei.
6 Literal:
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Căci tu, într’adevăr, tu mulţumeşti
bine, dar celălalt nu se zideşte.
18 Mulţumesc Dumnezeului meu că
vorbesc în limbi mai mult decât voi toţi;
19 dar în Biserică vreau să grăiesc cinci
cuvinte cu mintea mea, ca să-i învăţ şi
pe alţii, decât zece mii de cuvinte într’o
limbă oarecare.
20 Fraţilor, nu ﬁţi copii în gândire; în
răutate, da, ﬁţi prunci, dar în gândire
ﬁţi desăvârşiţi.
21 În lege este scris: Grăi-voi acestui
popor în alte limbi şi prin buzele altora,
şi nici aşa nu Mă vor asculta, zice Domnul.
22 Aşa că limbile sunt semn nu pentru
cei credincioşi, ci pentru cei necredincioşi; dar profeţia, nu pentru cei necredincioşi, ci pentru cei credincioşi.
23 Deci, dacă Biserica toată s’ar aduna
laolaltă şi toţi ar vorbi în limbi şi ar
intra neştiutori sau necredincioşi, oare
nu vor zice că sunteţi nebuni?
24 Dar dacă toţi ar profetiza şi ar intra
un necredincios sau un neştiutor11 , el
este dovedit de toţi, judecat de toţi,
25 cele ascunse ale inimii lui se dau
pe faţă şi astfel, căzând el cu faţa
la pământ, I se va închina lui Dumnezeu mărturisind că Dumnezeu este
într’adevăr întru voi.
26 Aşadar, fraţilor, ce trebuie făcut?:
Când vă adunaţi împreună, ﬁecare din
voi are o cântare, are o învăţătură, are
o descoperire, are o limbă, are o tălmăcire: toate spre zidire să se facă.
27 Dacă se grăieşte într’o limbă, să ﬁe
câte doi sau cel mult trei şi să grăiască
17

11 Cineva din afara comunităţii; un neiniţiat;
un ignorant al tainelor duhovniceşti, a cărui
inimă însă va ﬁ citită de întreaga comunitate
prin harisma profeţiei.

pe rând, iar unul să tălmăcească;
28 iar dacă nu se aﬂă tălmăcitor, atunci
să tacă’n Biserică şi să-şi grăiască numai lui şi lui Dumnezeu.
29 Profeţii să vorbească doi sau trei, iar
ceilalţi să judece12 .
30 Iar dacă altuia care şade i se va descoperi ceva, cel dintâi să tacă.
31 Fiindcă toţi puteţi profetiza, unul
câte unul, aşa ca toţi să înveţe şi toţi
să se mângâie.
32 Şi duhurile profeţilor li se supun profeţilor,
33 pentru că Dumnezeu nu este al neorânduielii, ci al păcii. Ca în toate Bisericile sﬁnţilor13 ,
34 femeile voastre să tacă’n adunările
bisericeşti; ﬁindcă lor nu le este îngăduit să vorbească, ci să se supună, aşa
cum spune şi legea.
35 Iar dacă vor să înveţe ceva, să-i întrebe pe bărbaţii lor acasă, căci este
ruşinos ca femeile să vorbească’n Biserică.
36 Oare de la voi a ieşit cuvântul lui
Dumnezeu?, sau numai până la voi a
ajuns?
37 Dacă i se pare cuiva că este profet sau om duhovnicesc, să recunoască
faptul că ceea ce vă scriu eu e o poruncă
a Domnului.
38 Dar dacă cineva nu vrea să ştie, să
nu ştie!. . .
39 Prin urmare, fraţii mei, râvniţi a
profetiza şi nu opriţi să se grăiască’n
limbi;
40 dar toate să se facă’n cuviinţă şi
după rânduială.
12 =

Să cumpănească ceea ce se spune.
de verset care, de fapt, începe un nou
paragraf; Pavel argumentează printr’o cutumă a
timpului.
13 Sfârşit
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15

în mine n’a fost în zadar; dimpotrivă,
m’am ostenit mai mult decât ei toţi –
Învierea lui Hristos. Învierea mor- dar nu, nu eu, ci harul lui Dumnezeu
care este în mine.
ţilor. Cum vor învia trupurile.
1 Vă aduc însă aminte, fraţilor, de 11 Prin urmare, ori că sunt eu, ori că
Evanghelia pe care v’am binevestit-o, sunt ei, noi aşa propovăduim şi voi aşa
pe care aţi şi primit-o, întru care şi aţi crezut.
staţi cu tărie,
12 Iar dacă se propovăduieşte că Hris2 prin care şi sunteţi mântuiţi dacă o tos a înviat din morţi, atunci cum de
ţineţi cu tărie aşa cum v’am binevestit- zic unii dintre voi că nu există înviere
a morţilor3 ?
o eu; dacă nu, în zadar aţi crezut.
13 Dacă nu există înviere a morţilor,
ce şi eu am primit: că Hristos a murit atunci nici Hristos n’a înviat.
pentru păcatele noastre, potrivit Scrip- 14 Iar dacă Hristos n’a înviat, atunci
turilor,
zadarnică este propovăduirea noastră,
4 că a fost îngropat şi că a înviat a treia zadarnică e şi credinţa voastră.
zi, după Scripturi1 ;
15 Ba încă ne aﬂăm şi martori mincinoşi
ai lui Dumnezeu, pentru că împo5 şi că i S’a arătat lui Chefa, apoi celor
triva
lui Dumnezeu am mărturisit că
doisprezece;
El L-a înviat pe Hristos, pe Care deci
6 după aceea S’a arătat în acelaşi timp
nu L-a înviat, de vreme ce morţii nu înla peste cinci sute de fraţi – dintre care
vie.
cei mai mulţi trăiesc până astăzi, iar
16 Că dacă morţii nu învie, atunci nici
unii au adormit –;
Hristos n’a înviat.
7 după aceea i S’a arătat lui Iacob, apoi
17 Iar dacă Hristos n’a înviat, zadartuturor apostolilor;
nică vă este credinţa, voi sunteţi încă
8 iar la urma tuturor, ca unui născut
în păcatele voastre.
2
înainte de vreme , mi S’a arătat şi mie.
18 Şi atunci, şi cei ce au adormit întru
9 Căci eu sunt cel mai mic dintre aposHristos au pierit.
toli; nici nu sunt vrednic să mă numesc
apostol, pentru că am prigonit Biserica 19 Iar dacă noi numai pentru viaţa
aceasta nădăjduim în Hristos, suntem
lui Dumnezeu.
mai de plâns decât toţi oamenii.
10 Dar prin harul lui Dumnezeu sunt
ceea ce sunt, şi harul Său care este 20 Dar nu!: Hristos a înviat din morţi,
pârgă celor adormiţi4 .
3 Căci înainte de toate v’am predat ceea

1 Formulă introdusă în Simbolul de Credinţă
de la Niceea, în anul 325.
2 = Prunc încă neîmplinit. După unii comentatori occidentali, comparaţia ar ﬁ o aluzie la modul „chirurgical” în care Pavel a fost convertit
pe drumul Damascului. Ea însă pare mai degrabă o expresie a smereniei pe care Apostolul
şi-o asumă adesea, în alternanţă cu propria conştiinţă de sine (vezi versetele următoare).

3 Credinţă încă neconsolidată printre creştinii
din Corint, sub inﬂuenţa mediilor sociale eterogene. Evreii aveau o idee destul de vagă despre
învierea morţilor, în timp ce Grecii o considerau
de-a dreptul aberantă (vezi reacţia Atenienilor la
predica lui Pavel, FA 17, 32).
4 Întâiul fruct care s’a copt (pârga) e semnul şi
garanţia că celelalte vor veni după el.
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Că de vreme ce printr’un om a venit 32 Dacă’n planul omenesc m’am luptat
moartea, tot printr’un om a venit şi în- eu cu ﬁarele’n Efes7 , care-mi e folosul?
vierea morţilor.
Dacă morţii nu învie, să bem şi să mân22 Că după cum toţi mor în Adam, tot căm, căci mâine vom muri!. . .
21

aşa toţi vor învia întru Hristos.

33

Cel din urmă vrăjmaş care va ﬁ nimicit este moartea;

ce va să ﬁe, ci un bob gol-goluţ, ﬁe de
grâu, ﬁe de altceva din celelalte;

Nu vă lăsaţi înşelaţi: „Tovărăşiile
rele
strică obiceiurile bune8 ”.
23 Dar ﬁecare în ceata sa: Hristos, ca
pârgă; apoi cei ai lui Hristos, la Veni- 34 Treziţi-vă cum se cuvine şi nu părea Lui.
cătuiţi. Căci unii n’au cunoştinţă de
24 Apoi vine sfârşitul, când Domnul Îi Dumnezeu; o spun spre ruşinea voasva preda lui Dumnezeu-şi-Tatăl împă- tră.
răţia, când va desﬁinţa toată domnia şi 35 Dar va zice careva: Cum învie mortoată stăpânirea şi toată puterea5 .
ţii? şi cu ce trup vin9 ?
25 Căci El trebuie să împărăţească 36 Nebun ce eşti! Ceea ce semeni tu nu
până ce-Şi va pune pe toţi vrăjmaşii capătă viaţă dacă nu moare.
sub picioarele Sale.
37 Şi ceea ce semeni tu nu este trupul
26

căci pe toate I le-a supus sub picioa- 38 iar Dumnezeu îi dă un trup aşa cum
rele Sale. Dar când spune că toate I-au vrea El, ﬁecărei seminţe un trup.
fost supuse Lui, e limpede că în afară
39 Nu toate trupurile carnale sunt acede Cel care I le-a supus Lui pe toate.
laşi trup carnal, ci unul este trupul car28 Iar când toate-I vor ﬁ supuse Lui, nal al oamenilor şi altul este trupul
atunci şi Fiul I Se va supune Celui care carnal al dobitoacelor şi altul este truI le-a supus Lui pe toate, pentru ca pul carnal al păsărilor şi altul este truDumnezeu să ﬁe totul întru toate.
pul carnal al peştilor.
29 Altminteri, ce vor face aceia care se
7 Probabil, o metaforă în relaţie cu o expebotează pentru morţi6 ? Dacă morţii
rienţă a lui Pavel pe care n’o cunoaştem din alte
nicidecum nu învie, de ce se mai bo- izvoare.
8 Vers din poetul Menandru, devenit zicală
tează pentru ei?
27

Şi noi, noi de ce mai înfruntăm primejdia’n tot ceasul?

30

Eu mor în ﬁecare zi!; v’o jur, fraţilor, pe lauda’ntru voi pe care o am întru
Hristos Iisus, Domnul nostru!

31

5 = Forţele demonice care I se împotrivesc lui
Dumnezeu (vezi şi nota de la Rm 8, 38).
6 Aceasta e singura informaţie asupra obiceiului unor creştini de a se boteza în numele celor
dragi care muriseră, probabil, în stare de catehumenat, adică înainte de a ﬁ primit botezul, crezând că prin aceasta le-ar putea ﬁ întrucâtva de
folos. Argument suplimentar al lui Pavel.

populară (în proverbele româneşti: „merele putrede le strică pe cele bune”).
9 În versetele 35-44, terminologia paulină trebuie citită şi înţeleasă astfel: a) „trup carnal”
(sárx): carnea, natura materiei care alcătuieşte
trupul; b) „trup” (sóma): forma organizată, cu
chip speciﬁc, a materiei carnale; c) „trup ﬁresc”
(psyhikós): trupul înzestrat cu suﬂet viu, dar
care trăieşte doar la nivelul afectelor şi pasiunilor, pradă labilităţii psihologice; d) „trup duhovnicesc” (pneumatikós): trupul transﬁgurat prin
înviere, asemănător cu trupul înviat al lui Iisus
Hristos, liber nu numai de materia coruptibilă, ci
şi de labilitatea psihologică, dominat de propriul
său duh în comuniune cu Duhul Sfânt, devenit
capabil să participe la slava lui Dumnezeu.
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Sunt şi trupuri cereşti şi trupuri
pământeşti; dar una este slava celor cereşti şi alta a celor pământeşti.
41 Una este strălucirea soarelui şi alta
strălucirea lunii şi alta strălucirea stelelor; căci stea de stea se deosebeşte în
strălucire.
42 Aşa-i şi cu învierea morţilor: Se seamănă întru stricăciune, învie întru nestricăciune;
43 se seamănă întru necinste, învie întru slavă; se seamănă întru slăbiciune,
învie întru putere;
44 se seamănă trup ﬁresc, învie trup
duhovnicesc. Dacă există trup ﬁresc,
există şi trup duhovnicesc,
45 aşa cum este scris: Făcutu-s’a omul
cel dintâi, Adam, întru suﬂet viu;
Adam cel de pe urmă10 , cu duh făcător
de viaţă.
46 Dar nu cel duhovnicesc este întâi, ci
cel ﬁresc, apoi cel duhovnicesc.
47 Omul cel dintâi este din pământ,
pământesc; omul cel de-al doilea este
din cer.
48 Precum cel pământesc, aşa şi cei
pământeşti; şi precum Cel ceresc, aşa
şi cei cereşti.
49 Şi după cum am purtat chipul celui
pământesc, vom purta şi chipul Celui
ceresc11 .
50 Pe aceasta însă v’o spun eu vouă, fraţilor: Carnea şi sângele nu pot moşteni împărăţia lui Dumnezeu, nici stricăciunea nu moşteneşte nestricăciunea.
51 Iată, taină vă spun vouă: Nu toţi
vom muri, dar toţi ne vom schimba,
40

10 =

Iisus Hristos.
48-49: relaţia dintre tip şi arhetip
(cele două modele arhetipale ﬁind Adam şi Hristos).
11 Versetele

52 deodată, într’o clipire de ochi, la
trâmbiţa de apoi. Căci trâmbiţa va
suna şi morţii vor învia nestricăcioşi,
iar noi ne vom schimba.

Căci trebuie ca ﬁinţa aceasta stricăcioasă să se îmbrace în nestricăciune
şi ﬁinţa aceasta muritoare să se îmbrace în nemurire.

53

54 Iar când ﬁinţa aceasta stricăcioasă
se va îmbrăca în nestricăciune şi ﬁinţa
aceasta muritoare se va îmbrăca în nemurire, atunci va ﬁ cuvântul care este
scris: Înghiţitu-s’a moartea’ntru biruinţă.

Unde-ţi este, moarte, biruinţa?
Moarte, unde-ţi este boldul?

55

56 Iar boldul morţii este păcatul,

iar pu-

terea păcatului este legea.
57 Dar să-I dăm mulţumire lui Dumnezeu, Care ne-a dat biruinţa prin Domnul nostru Iisus Hristos!

Drept aceea, iubiţii mei fraţi, ﬁţi
tari, neclintiţi, totdeauna sporind în
lucrul Domnului, ştiind că osteneala
voastră nu este zadarnică’ntru Domnul.

58

16
Ajutoare pentru fraţi. Plan de călătorie. Ultime îndemnuri. Salutări.
1 Cât despre strângerea de ajutoare
pentru sﬁnţi1 : precum le-am poruncit
Bisericilor Galatiei, aşa să faceţi şi voi.

În ziua întâi a săptămânii ﬁecare din
voi să-şi pună deoparte, strângând cât
2

1 = Colecta iniţiată şi condusă de Pavel pentru
ajutorarea creştinilor din Ierusalim. Vezi FA 24,
17; Rm 15, 26-28; 2 Co 8-9; Ga 2, 10.
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poate, ca să nu se facă strângere abia
atunci când voi veni eu.
3 Iar când voi veni, pe cei pe care voi
îi veţi socoti, pe aceia îi voi trimite cu
scrisori să ducă darul vostru la Ierusalim.
4 Şi de se va cuveni să merg şi eu, vor
merge împreună cu mine.
5 Dar la voi am să vin când voi trece
prin Macedonia, că prin Macedonia
trec.
6 Poate că la voi mă voi opri mai mult,
sau chiar voi şi ierna, ca să mă petreceţi oriunde mă voi duce.
7 Că nu vreau să vă văd acum doar în
treacăt, ci nădăjduiesc să rămân la voi
câtăva vreme, dacă Domnul va îngădui.
8 Voi rămâne însă în Efes până la sărbătoarea Cincizecimii,
9 că uşă mare mi s’a deschis şi rodnică,
şi sunt mulţi potrivnici.
10 Iar de va veni Timotei, vedeţi să ﬁe
la voi fără teamă; că lucrul Domnului
îl lucrează ca şi mine.
2
11 Nimeni deci să nu-l dispreţuiască ;
ci să-l petreceţi cu pace, ca să vină la
mine; că-l aştept cu fraţii.
12 Cât despre fratele Apollo, l-am rugat
mult să vină la voi cu fraţii; totuşi nu
i-a fost voia să vină acum, dar va veni
când va găsi prilej.
13 Privegheaţi, staţi în credinţă pe
picioarele voastre, îmbărbătaţi-vă,
întăriţi-vă.
14 Toate ale voastre cu iubire să se facă.
15 Încă ceva, fraţilor: Voi ştiţi casa lui
Ştefanas3 , că este pârga Ahaiei şi că
2 În

sensul: să nu-l subestimeze.
lui Ştefanas: vezi nota de la 1, 16. Ştefanas şi toţi ai săi fuseseră botezaţi de Pavel.
3 Casa

spre slujirea sﬁnţilor s’au rânduit pe ei
înşişi;
vă rog ca şi voi să vă supuneţi unora
ca aceştia şi oricui lucrează şi se osteneşte împreună cu ei.

16

17 Mă bucur de venirea lui Ştefanas, a
lui Fortunat şi a lui Ahaic, pentru că ei
au împlinit lipsa voastră,

că mi-au odihnit duhul, pe al meu
şi pe al vostru. Pe unii ca ei, aşadar,
învăţaţi-vă să-i cunoaşteţi.

18

19 Vă îmbrăţişează Bisericile Asiei. Vă
îmbrăţişează mult, în Domnul, Acvila
şi Priscila, împreună cu Biserica din
casa lor.
20
Vă îmbrăţişează fraţii toţi.
Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă.
21 Salutarea, cu mâna mea, a lui Pavel4 .

Dacă cineva nu-L iubeşte pe Domnul, să ﬁe anatema5 ! Maranata6 !
23 Harul Domnului Iisus Hristos să ﬁe
cu voi!
22

24 Dragostea mea e cu voi toţi întru
Hristos Iisus! Amin.

4 Versetele 21-24 nu-i sunt dictate tahigrafului, ci scrise direct de mâna lui Pavel.
5 = Blestemat, exclus din comunitate, destinat
pieirii (vezi şi Rm 9, 3).
6 În aramaică: Doamne, vino! (cf. Ap 22, 20).
Cele două cuvinte aramaice pot ﬁ legate şi altfel:
Maran atha, în care caz (cum fac unii traducători), expresia înseamnă: Domnul vine! (corectă
şi ea, în acord cu gândirea lui Pavel – vezi Rm
13, 12).

