
1 CORINTENI         PRIVIRE DE ANSAMBLU 

AUTOR: Apostolul Pavel.  

DATA SCRIERII:  Anul 56 d.Hr.; 

DESTINATAR:  Biserica din Corint 

SCOPUL: Creștinii din Corint se contaminaseră cu răutățile lumii din 

jur. Grecii care locuiau în Corint se mândreau cu învățătura și educația 

lor, în schimb se îndeletniceau cu practici imorale. Apolo, un evreu 

creștin cu educație aleasă venit în Corint a reușit să capteze atenția 

grecilor. Credincioșii de aici au început să compare diverși învățători ai 

bisericii, inclusiv Pavel, al cărui fizic nu era impunător. Scopul 

principal al lui Pavel în această epistolă este să combată atitudinea 

lumească și certurile din Biserica din Corint. 

TEMA PRINCIPALĂ: O biserică unită, trăind curat într-o lume 

imorală. 



   REZUMATUL  

 EPISTOLEI ÎNTÂI  

CĂTRE CORINTENI 

 Nevoia de curățire 

 Înțelepciunea lui Dumnezeu este cea mai bună 

 Adevărata față a lucrării creștine 

 Curățirea Bisericii 

 Învățături despre căsătorie 

 Renunțarea la drepturi și privilegii 

 Cina Domnului. Darurile duhovnicești 

 Dragostea.  

 Învierea 

VERSETUL - CHEIE:  

1 Cor 1:12-17 – Pavel predică Evanghelia lui Cristos, nu o sectă nouă 

1 Cor. 3:4-7 – Pavel, slujitorul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu lucrează prin el 

PERSONAJE PRINCIPALE:  Pavel, Timotei, Apolo, credincioșii din Corint             

         CUVÂNTUL – CHEIE:  dragoste – 13:1-13 

” Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu 

pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,  

nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, 

nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, 

acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.” (13:4-7) 
 



DETALII STRUCTURALE 

 Epistola dezvăluie problemele, tensiunile și luptele unei 

biserici formate din oameni chemați dintr-o societate păgână 

 Pavel abordează mai multe probleme din trăirea creștinilor 

corinteni 

 Aceștia aveau procese penale, diviziuni, imoralitate, practici 

dubioase, abuz de cina Domnului și de daruri spirituale 

 Pe lângă cuvintele de mustrare, Pavel are și cuvinte de sfătuire, 

ca răspuns la întrebările corintenilor 



CADRUL DE DESFĂȘURARE 

1 Corinteni a fost scrisă probabil în timpul celei de- a treia călătorii 
misionare a lui Pavel, în 56 sau 57 d.Cr. urmată de 2 Cor. la vreo 6 
sau 18 luni mai târziu 

Corintul fusese fondat drept colonie romană în secolul de dinainte 
de Cristos. Era localizat strategic în provincia romană Ahaia, pe o 
fâșie îngustă de teren între Marea Egee și Marea Adriatică, având 
două porturi alăturate. 

Datorită locației sale, Corintul a fost un punct central pentru rutele 
comerciale care mergeau din est spre vest, iar prosperitatea 
rezultantă a avut drept consecințe luxul și imoralitatea. A trăi ”ca un 
corintian” înseamnă a trăi în imoralitate flagrantă și multe temple 
păgâne din Corint încurajau acest trai licențios, prin prostituția care 
se practica la templu. 



STRUCTURA LITERARĂ 
• Epistola este foarte ordonată în abordarea ei și tratează pe 

rând problemele care au fost aduse în atenția lui Pavel 

• Pavel oferă multe puncte de vedere cu privire la multe 

întrebări ridicate de corinteni într-o scrisoare 

• Cele trei părți ale cărții  

      1 Corinteni sunt: 

1. Răspuns la cele spuse de Cloe 

despre diviziuni: (cap.1-4) 

2. Răspuns referitor la vestea despre 

concubinaj și neorânduială (c.5-6) 

3. (Răspuns la scrisoarea cu întrebări 

(c. 7-16) 



• Abordând problema 

imoralității sexuale, 

Pavel accentuează 

importanța disciplinei 

bisericești și a purității  

(5:9:13) 
Arcadă prin care alergătorii intrau 

pe terenul olimpic pentru concurs  

• Încă de la începutul epistolei, pregătindu-se să abordeze 

problemele serioase ale bisericii din Corint, Pavel proclamă 

relevanța și suficiența lui Cristos în fiecare aspect al vieții 

credinciosului. Cristos”a fost făcut de Dumnezeu pentru noi 

înțelepciune, neprihănire, sfințenie și răscumpărare” (1:30) 



• Pavel face o distincție clară în relația dintre libertatea creștină și 

dragostea creștină. Pavel scrie: ”toate lucrurile îmi sunt îngăduite, 

dar nu toate sunt de folos”. (6:12), iar capitolul 13 conține cea mai 

vastă și mai profundă învățătură despre caracterul jertfitor al 

dragostei creștine. 

• 1 Cor. conține și o 

bogată învățătură 

doctrinară cu privire 

la locul darurilor 

spirituale în Biserică 

(cap. 12-14) și despre 

natura trupului înviat 
(cap.15) 


