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Studiul care î i poate schimba via a! 

Epistola c tre Galateni este una din cele mai importante scrieri ale apostolului Pavel.
Importan a ei de a lungul timpului i în mod special pentru cre tinul de ast zi, care se afl
foarte aproape de revenirea Domnului Hristos, este dat de faptul c aceast scrisoare pune
împreun i explic no iunile fundamentale ale credin ei cre tine. Acestea sunt evanghelia,
legea, harul, leg mintele i neprih nirea prin credin . În elese independent unele fa de
altele, fiecare dintre aceste no iuni, de i poate definite corect, ne pot oferi o perspectiv
incomplet , uneori chiar gre it , asupra planului de mântuire. Privite i în elese ca no iuni
dependente unele fa de altele ele alc tuiesc lucrarea lui Dumnezeu pentru mântuirea
omului c zut în p cat. Vestea bun pe în elesul tuturor.

Pavel1 a în eles în ce const planul de mântuire i ce urm re te Dumnezeu prin el i
astfel a putut s declare:

„Pe El Îl propov duim noi, i sf tuim pe orice om, i înv m pe orice om
în toat în elepciunea, ca s înf i m pe orice om, des vâr it în Hristos Isus.
Iat la ce lucrez eu, i m lupt dup lucrarea puterii Lui, care lucreaz cu t rie în
mine.” Coloseni 1:28 29

Cel care va dedica cu sârguin timp pentru studiul Epistolei c tre Galateni se va
întâlni cu Evanghelia a a cum nu a cunoscut o niciodat . i ori de câte ori va relua studiul
acestei epistole se va sim i ca un încep tor în cea ce prive te taina evangheliei.

Înainte de a începe studiul 

 Principalul instrument al studiului dumneavoastr îl reprezint Sfânta Scriptura. S
nu uita i rug ciunea, umilirea i dispozi ia de a fi elevi în coala lui Hristos. Omul care este
dispus s i lase deoparte propria voin va fi binecuvântat de Dumnezeu prin studiu.

Este foarte important ca înainte de a parcurge materialul primit de la Institutul Sola
Scriptura s v familiariza i foarte bine cu pasajele din Galateni care vor fi cercetate în
studiul respectiv. Reciti i aceste pasaje de câte ori este nevoie i în timp ce parcurge i
studiul primit ine i Biblia aproape pentru a o consulta.

La fiecare studiu ve i primi un set de zece întreb ri la care trebuie s r spunde i
dup finalizarea studiului. R spunsurile le ve i trimite prin po t la adresa noastr , iar dup
corectarea lor le ve i primi înapoi împreun cu studiul urm tor.

Dac de a lungul studiului apar întreb ri legate de curs sau de Epistola c tre
Galateni nu ezita i s ne contacta i prin e mail, prin po t sau telefonic.

1 i nu numai el.
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Introducere 

Epistola c tre Galateni trebuie s ocupe un rol principal în c ut rile aceluia care
m rturise te c i a pus speran ele i a tept rile în f g duin ele lui Dumnezeu. Aceast
scrisoare a lui Pavel ne prezint modul în care Dumnezeu lucreaz pentru salvarea omului
din ruina produs de p cat. Subiectul central este Evanghelia Domnului Isus Hristos. Pentru
a nu avea idei confuze legate de restaurarea i mântuirea omului aceast epistol trebuie
în eleas în mod corect în rela ie cu celelalte adev ruri ale Sfintelor Scripturi.

Dup ce au vizitat bisericile din Pisidia i din regiunile învecinate, Pavel i Sila înso i i
de Timotei au trecut în „ inutul Frigiei i Galatiei” (Fapte 16: 1 6), unde au propov duit cu
putere Evanghelia. Galatia era o regiune p gân , iar, când apostolii au predicat Evanghelia
locuitorilor de acolo, ei s au bucurat de solia care le f g duia eliberare din robia p catului.
Pavel i conlucr torii lui au proclamat înv tura neprih nirii prin credin a în jertfa
isp itoare a lui Hristos. Ei L au prezentat pe Hristos ca fiind Acela care, v zând starea
lipsit de ajutor a neamului omenesc c zut, a venit s r scumpere pe b rba i i pe femei,
tr ind o via de ascultare fa de Legea lui Dumnezeu i pl tind pre ul vinov iei. În lumina
crucii, mul i din cei care înainte n au cunoscut nimic despre adev ratul Dumnezeu au
început s în eleag m re ia iubirii Tat lui.

În felul acesta, galatenii au fost înv a i adev rurile fundamentale cu privire la
„Dumnezeu Tat l” i „Domnul nostru Isus Hristos”, care „S a dat pe Sine Însu i pentru
p catele noastre, ca s ne smulg din acest veac r u, dup voia Dumnezeului nostru i
Tat l”. „Prin auzirea credin ei”, ei au primit Duhul lui Dumnezeu i au devenit „fii ai lui
Dumnezeu, prin credin a în Hristos Isus” (Galateni 1: 3 4; 3: 2, 26). Cu timpul îns , au ap rut
ni te schimb ri.

În timp ce Pavel lucra în câmpuri noi în unele din locurile în care lucrase în trecut au
ap rut unele probleme. La Corint au sosit ve ti din bisericile Galatiei care anun au c o stare
de mare confuzie i chiar apostazie cuprinsese bisericile de acolo. În aproape fiecare
biseric intraser oameni care erau iudei prin na tere, dar care, dup acceptarea lui Hristos
au fost influen a i de c tre înv torii iudeilor. Ace tia au l sat la o parte Evanghelia i au
acceptat înv turile iudeilor, înv turi care spuneau c mântuirea se ob ine prin
ascultarea de preceptele ceremoniale, în vreme ce priveau ca un lucru de mic importan
credin a în Mesia i ascultarea de poruncile morale ale lui Dumnezeu. În felul acesta solii
iudaismului2 au reu it s îndep rteze pe mul i care crezuser în Evanghelie de la înv tura
acesteia. Unul din punctele în care ace ti înv tori iudei au atacat este persoana lui Pavel,
pe care ei îl considerau a fi f r autoritate divin . Au spus despre el c nu a fost un ucenic al
Domnului Hristos, nu a primit nicio trimitere de la El i c sus ine înv turi care sunt în
direct opozi ie cu ceea ce Petru i Iacov, precum i ceilal i apostoli, sus in.

2 A nu se privi iudaismul ca fiind religia Vechiului Testament pentru c nu este a a.
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Primele dou capitole ale epistolei sunt în fond o explicare i o ap rare a lui Pavel i a
Evangheliei pe care el a vestit o în trecut Galatenilor i despre care va vorbi din nou în
aceast epistol . Urm toarele trei capitole vorbesc despre Evanghelie i rela ia acesteia cu
credin a, legea, neprih nirea i îndrept irea (prin credin ) i leg mintele. În ultimul capitol
Pavel d câteva îndemnuri înso ite de o scurt concluzie la toate cuvintele scrise de el în
cele trei capitole precedente.

Epistola c tre Galateni este o carte care înc mai încurc cercetarea multor
credincio i, chiar i teologi, din cauza conflictului aparent de neîmp cat între lege i
credin . Citind Epistola c tre Romani se poate vedea c apostolul sus inea c „legea,
negre it, este sfânt , i porunca este sfânt , dreapt i bun ” (Romani 7: 12) iar natura ei
„este duhovniceasc ” (Romani 7: 14). În Epistola c tre Galateni se pare îns c Pavel se
contrazice. Aparentele discrepan e dintre cele dou epistole continu s pun în
încurc tur pe mul i. Cele mai r spândite comentarii asupra acestei chestiuni sunt fie foarte
slab alc tuite, fie sunt împotriva legii. Altele acord legii caracteristici pe care Dumnezeu nu
i le a dat.

Una din încerc rile cele mai dificile ale lui Pavel a constat în faptul c a avut de
prezentat Evanghelia unor clase diferite de oameni în ceea ce prive te mintea i modul de
gândire. Aceasta cerea iluminarea sa i ungerea cu Duhul Sfânt. Cititorii acestei epistole au
nevoie i ei de aceste dou binecuvânt ri pentru ca aceste cuvinte scrise de Pavel sub
inspira ie divin s poat fi în elese într un mod corect.

Credem c Dumnezeu va binecuvânta cu aceste dou daruri pe aceia care caut cu
adev rat s împlineasc , prin puterea Duhului Sfânt, ceea ce st scris.
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Capitolul 1 
În ap rarea Evangheliei 

Urm rind cu aten ie introducerile din scrisorile lui
Pavel putem observa c acesta vorbe te despre sine ca fiind
apostol i rob al lui Isus Hristos, îns f r a încerca s justifice în
vreun fel aceast pozi ie. Epistola c tre Galateni con ine o
introducere deosebit care se datoreaz punerii sub semnul
întreb rii a pozi iei lui Pavel i este o dovad c bisericile din
Galatia au ajuns s pun la îndoial faptul c Pavel a fost
chemat de Dumnezeu la aceast lucrare.

Un „apostol” este o persoan trimis cu o îns rcinare.
Încrederea care îi este acordat apostolului este direct
propor ional cu încrederea acordat celui care l a trimis,
pentru c cel trimis nu roste te cuvintele lui ci ale aceluia care
l a trimis. Pavel a fost un sol trimis de Dumnezeu i trebuia s
duc neamurilor o solie. El nu a fost trimis de oameni, ci de
Dumnezeu, iar acest lucru confer autoritate celor spuse de el.
Cuvintele lui con in solia pe care Dumnezeu l a trimis s o
spun , iar Duhul Sfânt îl sprijin în aceast lucrare. Citind
oricare carte a Bibliei nu trebuie s fim împiedica i de
personalitatea autorului sau de individualitatea lui. Fiecare
autor biblic i a p strat aceste caracteristici, dar mesajul
transmis de el este cel al lui Dumnezeu. Pavel m rturise te c
trimiterea sa a fost de origine divin , el este solul lui
Dumnezeu i al Fiului S u. Nimic de origine omeneasc nu se
afl la baza trimiterii sale i acest lucru poate fi v zut i în
modul în care î i descrie munca:

„Pe El Îl propov duim noi, i sf tuim pe orice
om, i înv m pe orice om în toat în elepciunea,
ca s înf i m pe orice om, des vâr it în Hristos
Isus. Iat la ce lucrez eu, i m lupt dup lucrarea

puterii Lui, care lucreaz cu t rie în mine.”

Coloseni 1:28 29

Ceea ce Pavel îi înv a pe oameni era Evanghelia în
care nu este cuprins doar vestea bun a mor ii i învierii
Domnului Hristos, ci i binecuvântarea care înso e te aceste

Versetul 1: 
 

„Pavel, apostol nu de 
la oameni, nici printr-

un om, ci prin Isus 
Hristos, i prin 

Dumnezeu Tat l, care  
L-a înviat din mor i” 
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dou evenimente posibilitatea de a deveni des vâr i i în
Hristos. Coloseni 1: 28 29 este o dovad conving toare a
faptului c Pavel a fost trimis de Dumnezeu. Orice trimis al
Cerului care a vorbit pentru Dumnezeu în timpul Vechiului
Testament a declarat c aceasta este starea pe care
Dumnezeu o a teapt de la poporul S u. Spunând acela i lucru
Pavel certific faptul c este solul lui Dumnezeu i nu al
omului.

Primul verset al epistolei reprezint o ap rare a
chem rii sale ca apostol al neamurilor, iar împreun cu
urm toarele patru versete alc tuiesc o scurt Evanghelie care
ne spune în esen ce este mântuirea.

Era lucru obi nuit pentru Pavel s includ numele
colaboratorilor s i în salut rile epistolelor sale. Astfel la 1
Corinteni 1: 1 el pomene te pe Sostene i în Filipeni 1: 1 pe
Timotei. Având în vedere faptul c se poate ca aceast epistol
i aceea c tre Romani s fi fost scrise cam în acela i timp, din
Corint (vezi Romani 16: 21 23), fra ii care erau cu el, s ar putea
s fie cei aminti i în Romani 16. Salutarea din aceast scrisoare
se afl în contrast cu aproape toate celelalte pe care le a scris
Pavel. Nu g sim aici o exprimare de afec iune personal , ca de
pild „iubi i” din Rom 1: 7, sau de încredere în loialitatea lor
fa de adev r, ca în 1 Tesaloniceni 1: 3, nu g sim o exprimare
de apreciere personal pentru credincio ia sau serviciul lor
cre tin. Ce diferen este în introducerea epistolei c tre
Corinteni i cea c tre Galateni! Atunci când le a scris celor din
Corint el a manifestat o grij i aten ie deosebit înso ite de
tandre e, iar aici dojene te pe un ton grav bisericile Galatiei.
Ce a determinat o astfel de abordare? În mod cert scrierea s a
f cut sub inspira ia Duhului Sfânt, altfel nu am putea spune c
epistola este inspirat i nu l putem acuza pe Pavel de o
purtare gre it . Înseamn c urmeaz s g sim în acest
r spuns o lec ie pentru via a de credin . Fra ii din Corint au
fost birui i de ispit i în ela i de sofismele acelor care
prezentau eroarea ca fiind adev r. Auzind i dând crezare
acestor idei ei au devenit confuzi i s au r t cit. Pentru a i
ajuta s disting adev rul de eroare Pavel a manifestat o mare
grij i r bdare fa de ei. Dac ar fi fost aspru nu ar fi putut
manifesta influen în corectarea lor. Situa ia bisericilor din
Galatia era diferit ; ei manifestau o eroare deschis ,

Versetul 2: 

i to i fra ii care sunt 
împreun  cu mine, 

c tre Bisericile 
Galatiei:  
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nemascat , care înlocuia credin a Evangheliei. Domnul
Hristos, stâlpul i temelia bisericii, a fost dat la o parte, iar în
locul Lui a fost pus ascultarea de ceremoniile religioase ale
religiei iudaice. Pentru a putea salva aceste biserici din
apostazia în care se aflau el trebuia s prezinte lucrurile în mod
decisiv i s le aduc într o pozi ie în care s i recunoasc
starea spiritual .

Harul3 este o favoare. Una nemeritat de c tre om.
Salutarea lui Pavel evoc faptul c Dumnezeu a trimis har i
pace omului c zut în p cat. Harul i pacea fac posibil lucrarea
de îndrept ire i mântuire a oamenilor. Aceste cuvinte nu sunt
doar o form de polite e prin care Pavel salut destinatarii
epistolei sale. Ele con in bine ea lui Dumnezeu, favoarea i
pacea Sa pentru orice suflet care cite te sau aude aceast
scriere inspirat . Nu exist pace adev rat dac aceasta nu
este pacea lui Dumnezeu. Dar, în vreme ce harul este pentru
to i oamenii4, pacea este numai pentru cei care sunt ai Lui5.
Urarea este o chemare la pace între om i Dumnezeu; omul
este chemat s renun e la c ile lui rele i s se întoarc la
Dumnezeu. Sfatul de pace dintre Dumnezeu i Fiul S u a fost
f cut pentru mântuirea omului i restaurarea lui.

„ i vorbe te i, spunând: Astfel vorbe te
DOMNUL o tirilor, zicând: Iat , pe b rbatul al c rui
nume este L STARUL; i el va cre te din locul lui i

va construi templul DOMNULUI; Chiar el va
construi templul DOMNULUI i el va purta gloria i
va edea i va conduce pe tronul s u; i va fi preot

pe tronul s u, i sfatul de pace va fi între ei
amândoi.”

Zaharia 6: 12 136

Sfatul de pace de care vorbe te Zaharia nu este altceva
decât rezultatul planului de mântuire prin care Tat l i Fiul au
ini iat un nou proces de „crea ie”, recrea ia fiin ei umane, omul
n scut din nou. Acesta este cel care are pace, pentru c el
beneficiaz de pacea lui Hristos. De i pace au doar cei care i

3 , charis, har, bun tate, favoare.
4 De i nu pentru totdeauna.
5 „«Cei r i n au pace» zice Dumnezeul meu.” Isaia 57: 21.
6 Traducerea Fidela.

Versetul 3 

Har i pace vou  de 
la Dumnezeu Tat l, i 

de la Domnul nostru 
Isus Hristos!  
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au predat pe deplin via a Mântuitorului, urarea, ca favoare i
chemare, este pentru toat lumea. Fiecare om poate beneficia
de pace dac îl are pe Domnul Hristos.

„Dar acum, în Hristos Isus, voi, cari odinioar
era i dep rta i, a i fost apropia i prin sângele lui

Hristos. C ci El este pacea noastr …”

Efeseni 2: 13 14

Amintindu ne cuvintele lui Pavel din Coloseni 1: 28 29
prin care apostolul i a descris lucrarea, aceea de a înf i a pe
cei credincio i des vâr i i înaintea lui Dumnezeu, urarea din
Epistola c tre Galateni con ine o chemare pentru cei c rora li
s a dat har, o chemare la pace prin acceptarea planului de
mântuire, a procesului na terii din nou. În aceste cuvinte se
g se te o parte din adev rul Evangheliei.

Versetul al patrulea este adev rul fundamental al
cre tinismului. Pentru a ne smulge din aceast lume7 rea
Domnul Hristos a trebuit s se ofere pe Sine însu i pentru
p catele noastre. Dar ce înseamn acest lucru? Ceea ce face
aceast lume s fie rea este p catul omului. P catul ne
apar ine nou i fiecare este responsabil pentru propriile
p cate. Lumea este rea pentru c este plin de oameni
p c to i. Smulgerea din aceast lume nu înseamn scoaterea
din lumea rea a p c to ilor care cred în Hristos, ci eliberarea
omului de p cat. Dac cercet m cu aten ie Sfintele Scripturi
observ m c problema nu este în exteriorul nostru. Domnul
Isus când se ruga Tat lui în gr dina Ghetsimani pentru ucenicii
S i spunea c nu îi cere s îi scoat din lume, ci s i p zeasc
de cel r u (Ioan 17: 15). Cei care L au urmat pe Mântuitorul nu
mai sunt din lume8, de i locuiesc în ea, dup cum nici Hristos
nu este din lume (Ioan 17: 16). Domnul Hristos a venit s ne
scape de lume, adic de lumea care este în noi. Dac îl l s m
pe Hristos s ne scape de ea, atunci El poate locui pe deplin în
inima noastr . Aceasta este voia lui Dumnezeu, „c ci voia lui
Dumnezeu este sfin irea voastr ” (1 Tesaloniceni 4: 3). Faptul
c lumea este în inimile noastre se poate vedea din lupta pe
care o pierdem în fiecare zi i pe care Pavel a descris o în

7 , aion – lume, veac, univers, pentru totdeauna, etc.
8 Aici se folose te cuvântul  kosmos 

Versetul 4: 

El S-a dat pe Sine 
însu i pentru p catele 

noastre, ca s  ne 
smulg  din acest 

veac r u, dup  voia 
Dumnezeului nostru i 

Tat l. 
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Romani 7: 21. De i dorim s facem binele ceea ce facem este
r ul. Domnul Hristos s a întâlnit cu ispita în de ert, adic
departe de lume, dar i în lume, i de fiecare dat a fost
biruitor, pentru c El niciodat nu a permis lumii s îi ia în
st pânire mintea i inima. Cine îl are pe Hristos are libertatea,
este liber fa de p cat. Aceasta este ceea ce Evanghelia i
taina evlaviei ne înva :

„Vreau s zic: taina inut ascuns din
ve nicii i în toate veacurile, dar descoperit
acum sfin ilor Lui, c rora Dumnezeu a voit s le
fac cunoscut care este bog ia slavei tainei

acesteia între Neamuri, i anume:Hristos în voi,
n dejdea slavei.”

Coloseni 1:26 27

i f r îndoial ,mare este taina evlaviei...
,,Dumnezeu9 a fost ar tat în trup10, a fost dovedit
neprih nit în Duhul, a fost v zut de îngeri, a fost

propov duit printre Neamuri, a fost crezut în lume,
a fost în l at în slav .``

1 Timotei 3:16

În consiliul ceresc, la sfatul de pace dintre Tat l i Fiul,
s a planificat ca ceea ce a fost pierdut prin c derea în p cat i
anume chipul i asem narea lui Dumnezeu s fie readuse în
via a omului i astfel omul s fie remodelat dup chipul divin.
Acest proces de remodelare, numit na tere din nou în discu ia
dintre Domnul Hristos i Nicodim, este definit de apostolul
Pavel ca fiind taina Evangheliei. Hristos a venit în lume
asemenea unui om pentru a condamna p catul în carne;
aceasta este taina evlaviei. Dac S a dat pe Sine însu i pentru
p catele noastre i prin aceasta ne poate scoate din acest veac
r u, adic poate scoate lumea din noi, înseamn c orice om
poate ie i, prin Hristos, biruitor în lupta cu p catul. Aceasta
este vestea cea bun care se repet în Apocalipsa 3: 21 – „Celui
ce va birui, îi voi da s ad cu Mine pe scaunul Meu de
domnie, dup cum i Eu am biruit i am ezut cu Tat l Meu pe
scaunul Lui de domnie.”

9 Manuscrisele care alc tuiesc Textus Receptus con in Numele lui Dumnezeu i nu „cel ce”.
10 , sarx – carne, natura uman .
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Dac Mântuitorul S a dat pe Sine pentru p catele
noastre, cui îi apar in ele? Evident, Lui! Dac „El a purtat
p catele noastre în trupul S u, pe lemn”, înseamn c noi
trebuie s i l s m Lui p catele pentru care a murit, adic noi
trebuie s fim „mor i fa de p cate” i „s tr im pentru
neprih nire”, adic în neprih nire pentru c „prin r nile Lui”
am „fost vindeca i”. (1 Petru 2: 24)

Evanghelia prezint un schimb între Dumnezeu i om:
omul renun la p catele sale pe care i le d lui Hristos, iar
Dumnezeu îi d omului în schimb pe Hristos. Hristos în noi!
Când Hristos ia p catele încredin ate de oameni, pentru care a
murit pe cruce, El se ofer pe Sine în mod deplin omului.
Aceasta este Evanghelia pe care o pierduser Galatenii i pe
care Pavel dorea s le o explice din nou.

Slava apar ine numai lui Hristos i lui Dumnezeu. În
timpurile ve niciei un înger a vrut s ia slava asupra sa. Noi
purt m acest r zboi cu p catul din cauza acestui înger.
Victoria noastr asupra lumii din noi este o confirmare a
faptului c slava este numai a lui Dumnezeu. Acesta este
motivul pentru care ultima solie pe care Dumnezeu o
adreseaz lumii spune: „Teme i v de Dumnezeu, i da i I
slav , c ci a venit ceasul judec ii Lui; i închina i v Celui ce a
f cut cerul i p mântul, marea i izvoarele apelor.” (Apocalipsa
14: 7). Aceasta este o chemare la ascultarea de Evanghelie.

Pavel dorea ca slava s apar in doar Aceluia care o
merit i o are. Dar pentru ca omul s poat recunoa te
aceast slav divin , el trebuie s cunoasc Evanghelia.

Galateni 1: 6 – 2: 14 reprezint o ap rare a Evangheliei
pe care Pavel o prezentase în trecut i pe care înc o mai
predica. Aceast Evanghelie este vestea bun pe care el a
predicat o în bisericile din Galatia, singura Evanghelie, pe care
acum bisericile nu omai credeau.

Cine este cel care i a chemat pe Galateni? 1 Corinteni
1: 9, 1 Petru 5: 10 i Fapte 2: 39 arat c cel care îi cheam pe
oameni este Dumnezeu. Tat l ceresc este cel care a f cut
planul de r scump rare i tot El este cel care îi cheam pe
oameni la Sine. Când au acceptat Evanghelia lui Dumnezeu,
vestit de Pavel, galatenii au renun at la lumea din ei pentru

Versetul 5: 

A Lui s  fie slava în 
vecii vecilor! Amin.  

Versetul 6 – 9: 

M  mir c  trece i a a 
de repede de la Cel 

ce v-a chemat prin 
harul lui Hristos, la o 

alt  Evanghelie.  
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Dumnezeu i au trecut de la moarte la via . Acum, când
d deau crezare altor teorii, iar Evanghelia nu mai era crezut ,
ei se îndep rtaser de Dumnezeu i de via . Evanghelia „este
puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiec ruia care crede”
(Romani 1: 16). O alt Evanghelie nu poate exista. Teoria în
care ei credeau nu poate fi numit veste bun , pentru c nu
exist speran în afara planului de pace al lui Dumnezeu.

Versetul 7 în alte traduceri are un mesaj foarte clar în
aceast privin :

„Care nu este una adev rat , ci sunt unii
care v tulbur i voiesc s perverteasc evanghelia
lui Hristos.” – Fidela

„Care nu este o alta, dar sunt unii care v
tulbur i doresc s denatureze Evanghelia lui
Hristos!” – KJV, traducere personal

Convingerea lui Pavel c el predic Evanghelia, iar
ceilal i un fals, este atât de mare încât declar c dac un înger
din ceruri ar spune ceva diferit de ei, sau dac chiar el i
tovar ii s i de lucru ar spune altceva, aceste noi idei ar trebuie
osândite. Siguran a lui Pavel deriv fie dintr o încumetare, o
sl biciune care îl face nedemn de a i înv a pe oameni, fie
dintr o trimitere special din partea lui Dumnezeu. tiind c
este vorba de revela ie divin Pavel poate declara c o alt
înv tur trebuie osândit .

Bisericile din Galatia se g seau acum în fa a a dou
teorii care erau prezentate ca fiind adev rul. Pavel spunea c el
a predicat Evanghelia i c cealalt înv tur trebuie
osândit . Iudeii declaraser c Pavel nu este solul lui
Dumnezeu, drept urmare nu le a vestit Evanghelia, iar
adev rul se g se te la ei. De unde puteau ti bisericile din
Galatia care este adev rata Evanghelie de vreme ce i unii i
ceilal i foloseau scrierile Vechiului Testament pentru a i
dovedi pozi ia? Cum putem ti noi care este Evanghelia
adev rat de vreme ce numeroase versete biblice ne spun c în
biseric sunt mai multe înv turi? Cum putem deosebi vestea
bun de sofismele oamenilor care apeleaz la Cuvântul lui
Dumnezeu pentru a i sus ine ereziile? Aici r spunsurile pot
varia în func ie de paradigma fiec rui cititor al studiului. Se pot

Nu doar c  este o 
alt  Evanghelie; dar 
sunt unii oameni care 
v  tulbur , i voiesc 

s  r stoarne 
Evanghelia lui Hristos. 

 Dar chiar dac  noi 
în ine sau un înger din 

cer ar veni s  v  
propov duiasc  o 

Evanghelie, 
deosebit  de aceea 

pe care v-am 
propov duit-o noi, s  

fie anatema! 

 Cum am mai spus, o 
spun i acum: dac  
v  propov duie te 

cineva o Evanghelie, 
deosebit  de aceea 
pe care a i primit-o, 

s  fie anatema! 
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da multe r spunsuri, cine îl va da îns pe cel corect? Evanghelia
înva c în Hristos Dumnezeu a pus toat plin tatea
Dumnezeirii, i toat aceast plin tate este disponibil pentru
cel care dore te s biruiasc orice ispit . Va în elege
Evanghelia doar cel care este dispus s cread lucrurile care nu
se v d i anume: c Hristos poate da biruin a asupra oric rui
p cat. Dac nu credem aceasta i nu se vede lucrul acesta în
via a noastr înseamn c noi credem c Dumnezeu e mai slab
decât diavolul i d m slav celui care a vrut s o fure de la Cel
care o are. Evanghelia este despre biruirea p catului i acest
lucru l a predicat Pavel în încercarea lui de a i prezenta pe
oameni des vâr i i înaintea lui Dumnezeu.

Teoriile false sunt un amestec de înv tur biblic cu
teorii de origine omeneasc . Acestea vor g si acceptare în
mintea acelora care se tem de victoria asupra p catului i care
prefer o religie a exteriorului, pl cut unei inimi neren scute.
i asta pentru c omul nu mai vrea s accepte înv tura

explicit a Sfintelor Scripturi care spune:

„Îmi ve i fi o împ r ie de preo i i un neam sfânt. Acestea
sunt cuvintele pe cari le vei spune copiilor lui Israel.”
Exodul 19: 6

„«Cine din noi va putea s r mân lâng un foc mistuitor? Cine
din noi va putea s r mân lâng ni te fl c ri ve nice?» Cel ce
umbl în neprih nire, i vorbe te f r vicle ug, cel ce
nesocote te un câ tig scos prin stoarcere, cel ce î i trage
mâinile înapoi, ca s nu primeasc mit , cel ce î i astup
urechea s n aud cuvinte setoase de sânge, i î i leag ochii
ca s nu vad r ul” Isaia 33: 14 15

„Ci iat leg mântul, pe care l voi face cu casa lui Israel, dup
zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înl untrul
lor, o voi scrie în inima lor; i Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor
fi poporul Meu.” Ieremia 31: 33

„ i am vrut s scap cinstea Numelui Meu celui sfânt, pe care l
pâng rea casa lui Israel printre neamurile la cari se dusese. De
aceea, spune casei lui Israel: A a vorbe te Domnul Dumnezeu:
Nu din pricina voastr fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din
pricina Numelui Meu celui sfânt, pe care l a i pâng rit printre
neamurile la cari a i mers. De aceea voi sfin i Numele Meu cel
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mare, care a fost pâng rit printre neamuri, pe care l a i
pâng rit în mijlocul lor. i neamurile vor cunoa te c Eu sunt
Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfin it în voi sub
ochii lor. C ci v voi scoate dintre neamuri, v voi strânge din
toate rile, i v voi aduce iar i în ara voastr . V voi stropi
cu ap curat , i ve i fi cur i i; v voi cur i de toate
spurc ciunile voastre i de to i idolii vo tri. V voi da o inim
nou , i voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul
vostru inima de piatr , i v voi da o inim de carne. Voi pune
Duhul Meu în voi, i v voi face s urma i poruncile Mele i
s p zi i i s împlini i legile Mele.” Ezechiel 36: 21 27

„R m i ele lui Israel nu vor mai s vâr i nelegiuire, nu vor
mai spune minciuni, i nici în gura lor nu se va mai g si o limb
în el toare.” efania 3: 13

Pe paginile Vechiului Testament nu exist nici m car o
singur eviden c omul nu poate ie i biruitor în lupta
împotriva p catului, desigur se în elege c prin ajutor divin.
Evanghelia care a str b tut aproximativ patru mii de ani de
istorie pân la întruparea Fiului lui Dumnezeu a r mas
neschimbat înc aproximativ dou mii de ani. Acest lucru este
evident din texte ca: Matei 5: 48; Luca 1: 75; Romani 8: 1, 4 5;
12 13; 2 Corinteni 10: 5; Galateni 2: 20; Efeseni 4: 11 16, 5: 27,
Coloseni 1: 22, 28 29; Tit 2: 11 13, 14; Evrei 12: 1; 2 Petru 1: 4; 1
Ioan 1: 7, 2: 3, 3: 4 6, 8 9; Iuda 24; Apocalipsa 3: 21 etc.

Aceasta este vestea bun , taina Evangheliei Domnului
Isus Hristos a a cum o vom descoperii pe paginile Epistolei
c tre Galateni i în întreaga Biblie.

Versetul acesta este foarte important pentru fiecare
urma al Domnului Hristos pentru c el ne descoper unul din
pericolele care ar putea amenin a integritatea credinciosului i
a bisericii. A cui bun voin o caut biserica, a oamenilor sau a
lui Dumnezeu?

Dup moartea ucenicilor biserica a lucrat ca religia
cre tin s devin relevant în imperiu i au încercat s o apere
de atacurile p gânilor. Pentru a i atinge scopurile ei au apelat
la filozofia greceasc care st ast zi la baza multor doctrine
cre tine, dar nu biblice, au relaxat apoi standardul Evangheliei
i au reu it s transforme un imperiu p gân în unul „cre tin”.

Versetul 10: 

Caut eu oare, în clipa 
aceasta, s  cap t 

bun voin a oamenilor, 
sau bun voin a lui 

Dumnezeu? Sau caut 
s  plac oamenilor? 

Dac  a  mai c uta s  
plac oamenilor, n-a  fi 

robul lui Hristos.  
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Ereziile care s au strecurat în acele vremuri în biserica cre tin
au fost atât de bine alc tuite încât nici reforma protestant nu
le a identificat, ca urmare cre tinismul de ast zi înc mai
poart cu el multe din gre elile trecutului. Teologi cu maniere
alese, pentru a câ tiga pentru biseric i pentru ei favoarea i
influen a unei persoane bogate, au tocit t i ul Cuvântului.

Pavel declar c el nu a c utat favoarea oamenilor.
Apostolul a în eles c dac ar c uta s plac oamenilor nu ar
mai putea fi robul lui Hristos. De a lungul timpului mul i
cre tini i au anihilat convingerile prin frica de a pierde un
oarecare avantaj. F când a a ei au ar tat c nu se încred în
bra ul lui Dumnezeu.

Identificarea problemei  

Este foarte important s cunoa tem cine au fost cei care au creat aceste probleme
bisericilor din Galatia i care era înv tura lor. Acest lucru ne va ajuta s în elegem corect
unele afirma ii ale lui Pavel, fiind astfel feri i de anumite idei gre ite pe care le am putea
trage din Epistola c tre Galateni i care s afecteze via a noastr de credin .

Cu siguran putem spune c cei care au creat probleme bisericilor din Galatia i l au
determinat pe Pavel s scrie aceast scrisoare sunt „unii din partida Fariseilor, cari
crezuser ” (Fapte 15: 5). Tot ei au produs tulburare fr iet ii din Antiohia i au dat na tere
controversei care a solicitat întâlnirea de la Ierusalim (Fapte 15: 2). Tot ei, dup acea
întâlnire prezidat de Duhul Sfânt (Fapte 15: 28), au determinat alunecarea lui Petru de la
adev rul Evangheliei, lucru care l a determinat pe Pavel s îi stea împotriv .

Scripturile ne spun c din partida fariseilor erau câ iva oameni care crezuser i care
intraser în rândul bisericii. Dar ace tia nu au primit Evanghelia lui Hristos ci au introdus o
alt înv tur . Din moment ce Evanghelia este despre mântuire, e de la sine în eles c
înv tura lor privea tot acela i aspect. Ace ti oameni, din partida fariseilor, au r spândit în
biserica primar o evanghelie fals i i au îndep rtat de Dumnezeu pe oamenii care
primiser mântuirea. Pentru studiul nostru asupra Epistolei c tre Galateni este esen ial s
tim ce sus inea aceast partid .

Farisei f ceau parte dintr o grupare religioas din Israel i erau din oameni care
doreau mântuirea. Cuvântul fariseu vine de la „parash” care înseamn „separat” sau „pus
deoparte”. Ei erau separa i de restul oamenilor datorit neprih nirii lor superioare fa de a
celorlal i, erau pu i deoparte pentru Dumnezeu pentru c neprih nirea lor era constituit
prin ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Pentru a fi siguri c nu le scap nimic din lege i
p zesc poruncile f r nicio gre eal au împ r it în diviziuni i subdiviziuni poruncile lui
Dumnezeu.
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Când a vrut s exemplifice ce înseamn s fi un om care se încrede în el însu i i se
crede neprih nit, în timp ce îi dispre uie te pe al ii, Isus a f cut aceasta îndreptându le
ascult torilor S i aten ia spre farisei.

„Amai spus i pilda aceasta pentru unii cari se încredeau în ei în i i c
sunt neprih ni i, i dispre uiau pe ceilal i. «Doi oameni s au suit la Templu s se
roage; unul era Fariseu, i altul vame . Fariseul sta în picioare, i a început s se
roage în sine astfel: ‘Dumnezeule, Î i mul mesc c nu sunt ca ceilal i oameni,

hr p re i, nedrep i, preacurvari sau chiar ca vame ul acesta. Eu postesc de dou
ori pe s pt mân , dau zeciuial din toate veniturile mele.’ Vame ul sta departe,

i nu îndr znea nici ochii s i i ridice spre cer; ci se b tea în piept, i zicea:
‘Dumnezeule, ai mil de mine, p c tosul!’ Eu v spun c mai degrab omul

acesta s a pogorât acas socotit neprih nit decât cel lalt. C ci oricine se înal ,
va fi smerit; i oricine se smere te, va fi în l at.»”

Luca 18:9 14

Fariseul mul umea în rug ciune c nu este ca ceilal i i se prezenta în fa a lui
Dumnezeu pentru a primi aprobarea pentru ceea ce a f cut el în vederea neprih nirii.
Farisei erau oamenii care doreau acceptarea lui Dumnezeu, care vine ca urmare a
neprih nirii, dar neprih nirea era a lor i nu era cea pe care Dumnezeu o promisese prin
leg mânt. Tot ceea ce f cea un fariseu avea ca obiectiv s ob in neprih nirea prin
ascultarea de Lege, adic prin fapte, neîn elegând c Legea nu aduce neprih nirea.
C utând neprih nirea prin fapte i ascultarea de Lege ei nu numai c nu au în eles scopul
Legii, dar au i distorsionat o. Dumnezeu a dat Legea, care este o reflectare a caracterului
S u, nu ca un mijloc prin care se ob ine neprih nirea, ci a dorit ca prin ea 1) s ofere o
în elegere clar a ceea ce este p catul i 2) s dea m rturie pentru neprih nirea ob inut
prin credin . Aceasta a fost înv tura lui Dumnezeu, de la încheierea leg mântului cu
Adam i pân la Domnul Hristos. Aceast înv tur este valabil i ast zi i va fi a a pentru
totdeauna.

Adev rul acesta a fost imprimat în 1) serviciile religioase de la templu i în
ceremoniile iudaice, precum i în 2) modul în care Dumnezeu vorbe te despre poruncile
Sale. Un evreu a fost înv at de Dumnezeu c atunci când în elege c a înc lcat una din
poruncile Sale i se face astfel vinovat, trebuie s aduc o jertf Domnului. Aducerea unei
jertfe însemna m rturisirea p catului i regretul, precum i transferul acestuia de la p c tos
la jertf , apoi la preot i apoi la sanctuar. În felul acesta Legea ar ta omului p catul s u, iar
moartea animalului care murea „purtând” p catul omului era un simbol al jertfei lui Isus
Hristos. Credin a în aceast jertf lucreaz neprih nirea în via a celui ce L prime te pe
Hristos, iar de acum înainte Legea d m rturie pentru credincios c este dup voia lui
Dumnezeu. Legea este m rturia (Exodul 32: 15), chivotul care con inea cele dou table ale
m rturiei se numea chivotul m rturiei (Exodul 25: 22), iar templul care con inea chivotul i
era locul unde Dumnezeu se întâlnea cu poporul S u este numit cortul m rturiei (Numeri 17:
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7 8, 2 Cronici 24: 6). Tablele m rturiei erau destinate s dea m rturie i ele m rturiseau c
scopul Legii nu este acela de a ob ine neprih nirea prin ascultarea de ea, ci acela de a da
m rturie pentru neprih nirea lui Dumnezeu ob inut prin credin . Ceremoniile religioase,
arderile de tot, jertfele pentru p cat etc. au fost instituite de Dumnezeu ca o expresie a
credin ei care a adus neprih nirea i nicidecum ca o cale prin care aceasta se ob ine. La fel i
circumcizia; ea nu a fost o cale de ob inere a neprih nirii, ci un semn a neprih nirii lui
Dumnezeu ob inut prin credin i men inut prin credin .

Gre eala cea mare a fariseilor a fost aceea c au transformat harul în fapt , au
pervertit în fapte i în neprih nirea prin fapte, tot ceea ce Dumnezeu a spus c trebuie s fie
tr it prin credin . La baza gre elii lor a stat faptul c nu au vrut s înve e cine face
transformarea omului i care este procesul transform rii.

Bisericile din Galatia au fost influen ate de aceast partid i au renun at la
Evanghelie pentru o înv tur omeneasc . Starea bisericilor era grav ; renun ând la
Evanghelie ei au renun at la Hristos i la neprih nirea care vine prin credin . tiind aceste
lucruri ne va fi mult mai u or s îl în elegem pe Pavel atunci când vorbe te despre Lege i
rela ia ei cu neprih nirea prin credin , despre leg minte, ascultare i credin .

Evanghelia este de origine divin i nu are nicio
leg tur cu omenescul. Dac în primul verset Pavel spunea c
el nu a fost trimis de oameni, în versetul al 11 – lea el spune c
solia pe care o veste te este de origine divin . Din Fapte 23: 6,
26: 6, Filipeni 3: 5 afl m c Pavel a fost educat ca fariseu. Cu
alte cuvinte el a crezut i a practicat cele spuse mai sus.
Educa ia religioas primit de la farisei era împotriva
adev ratei Evanghelii; înainte de experien a de la pe drumul
Damascului Pavel era împotriva Evangheliei pe care acum o
propov duia. Specificând c Evanghelia pe care a prezentat o
nu este de origine omeneasc Pavel arat c el are adev rul i
c l a în eles. Când oamenii fac apel la numele unui teolog
stimat, sau bine preg tit, pentru a i justifica credin a, sau
pentru a da greutate celor spuse de ei, m rturisesc indirect c
nu cunosc adev rul. Poate c ei prezint adev rul, dar nu l
cunosc personal. Când apeleaz la Dumnezeu ca autoritate
pentru solia sa, Pavel arat c el cunoa te adev rul i a fost
transformat de el.

Evanghelia lui Pavel este descoperirea lui Isus Hristos.
Solia lui Pavel nu este o descoperire de la Isus Hristos, solia lui
este ceea ce el a descoperit despre Isus Hristos de la Isus
Hristos. Fiul lui Dumnezeu nu s a limitat s îi descopere
adev rul lui Pavel, ci s a descoperit pe Sine însu i lui Pavel.

Versetul 11: 

Fra ilor, v  
m rturisesc c  

Evanghelia 
propov duit  de 
mine, nu este de 

obâr ie omeneasc ;  

Versetul 12: 

Pentru c , n-am 
primit-o, nici n-am 

înv at-o  
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„Dar când Dumnezeu care m a pus deoparte
din pântecele maicii mele, i m a chemat prin harul
S u, a g sit cu cale s descopere în mine pe Fiul

S u, ca s L vestesc între Neamuri, …”

Galateni 1: 15 16

Aceast realitate l a f cut pe Pavel s declare c tie
care este taina inut Evngheliei. Aceast tain nu este doar
pentru el, ci este o descoperire pe care Dumnezeu o poate
încredin a oricui:

„… taina inut ascuns din ve nicii i în
toate veacurile, dar descoperit acum sfin ilor Lui,
c rora Dumnezeu a voit s le fac cunoscut care

este bog ia slavei tainei acesteia între Neamuri, i
anume: Hristos în voi, n dejdea slavei. Pe El Îl

propov duim noi, i sf tuim pe orice om, i înv m
pe orice om în toat în elepciunea, ca s înf i m
pe orice om, des vâr it în Hristos Isus. Iat la ce

lucrez eu, i m lupt dup lucrarea puterii Lui, care
lucreaz cu t rie în mine.”

Coloseni 1:26 29

Taina Evangheliei ne arat c Fiul lui Dumnezeu nu st
undeva pe tronul universului dând legi i porunci drepte i
a teptând ca omul s le împlineasc , ci lucreaz El însu i ca s
imprime propria Lui Fiin în noi. Când ne pred m Lui, Duhul
Sfânt ne ia în st pânire, iar lucrarea neprih nirii despre care
vorbe te Evanghelia este împlinit în noi. Evanghelia trebuie
primit i în eleas prin descoperirea lui Isus Hristos. Dac El
nu este prezent în Evanghelia noastr , adic dac El nu este
manifestat în noi, aceasta nu este evanghelie.

De ce persecuta Pavel biserica lui Isus Hristos?
Datorit faptului c era plin de râvn pentru datinile primite de
la cei care l au instruit în chestiunile religioase, iar acest zel era
perceput ca fiind pentru Dumnezeu i adev rul S u. Pe de alt
parte faptul c Isus se declarase Fiul lui Dumnezeu, iar din asta
fariseii au în eles c se face Dumnezeu, ar fi putut fi perceput
ca pe o închinare idolatr , pentru care Dumnezeu ceruse
pedeapsa cu moartea (Deuteronomul 17: 1 7). În acela i timp
cei care îl numeau pe Isus Fiul lui Dumnezeu i chiar Dumnezeu

de la vreun om, ci 
prin descoperirea lui 

Isus Hristos.  

Versetul 13: 

A i auzit, în 
adev r, care era 
purtarea mea de 

alt dat , în 
religiunea Iudeilor.  
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intrau sub inciden a pedepsei pentru blasfemie (Numeri 15: 30)
care era tot moartea. Pavel î i putea justifica modul grav în
care ac iona folosindu se de aceste texte. Râvna lui pentru
convingerile partidei din care f cea parte anula influen a
Duhului lui Dumnezeu.

Faptul c era înaintat în religia sa fa de ceilal i tineri
de o vârst cu el îl ridica în fa a conduc torilor iudaismului.
Pozi ia sa îl f cea s nu poarte nicio apreciere pentru Hristos i
pentru urma ii S i. El vedea în ei o amenin are la adresa
iudaismului i a neamului. Din p cate, iudaismul nu era religia
Sfintelor Scripturi, ci un amestec nefericit de tradi ie
omeneasc care folosea Cuvântul lui Dumnezeu doar pentru
justificare. Trebuie s avem grij s nu consider m c ceea ce
fariseii înv au i practicau era religia cerut de Dumnezeu
evreilor. Iudaismul nu este religia înv at pe paginile
Vechiului Testament. Înv tura Vechiului Testament este
înv tura Noului Testament; Isus Hristos, era prezent în
scrierile sfinte de pe primele pagini al Genezei pân la
profe iile ultimilor prooroci. Pavel nu credea tora i profe ii, ci
credea în explica iile înv torilor, lucru care d de în eles c
Pavel nu în elegea, de i cuno tea, scrierile sfinte. Dac le ar fi
în eles el ar fi crezut imediat în Isus Hristos.

Luca depune m rturie pentru Pavel i arat c acest
om, un fost tân r care sufla amenin are la adresa bisericii
cre tine a fost un vas ales de Dumnezeu ca s duc Numele
S u neamurilor (vezi Fapte 9: 15). El a fost un vas ales înc
dinainte de a se na te (Galateni 1: 15), dar nu este primul i nici
ultimul. Cu fiecare din noi Dumnezeu are un plan i o alegere:

„Noi îns , fra i prea iubi i de Domnul, trebuie
s mul umim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi,
c ci de la început Dumnezeu v a ales pentru

mântuire, în sfin irea Duhului i credin a
adev rului.”.

2Tesaloniceni 2: 13

Oamenii au fost ale i pentru mântuire. Isus a murit pe
cruce purtând p catele întregii omeniri. Pavel a fost unul
dintre ei, dar pân la experien a de pe drumul Damascului nu a
tiut acest lucru, de i era un fariseu înaintat în cuno tin e

Versetul 14: 

i cum eram mai 
înaintat în religiunea 

Iudeilor de cît mul i 
din neamul meu, de o 
vârst  cu mine. Eram 
însufle it de o râvn  

nespus de mare 
pentru datinile 

str mo e ti. 

Cum, adic , prigoneam 
peste m sur  de mult 

Biserica lui Dumnezeu, i 
f ceam pr p d în ea; 

Versetul 15: 

Dar când Dumnezeu -
care m-a pus 
deoparte din 

pântecele maicii mele, 
i m-a chemat prin 

harul S u, - a g sit 
cu cale  
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religioase. Alegerea lui Dumnezeu ca to i s fie mântui i arat
c doctrina predestin rii este fals . Dumnezeu dore te ca „to i
oamenii s fie mântui i i s vin la cunoa terea adev rului” (1
Timotei 2: 3 4), alegerea apar inându ne nou ori de câte ori
ne întâlnim cu Domnul Hristos pe drumul spre „Damasc”, adic
pe drumul pe care mergem construindu ne propria
neprih nire, lucrând astfel împotriva lui Hristos.

Convertirea lui Pavel i îns rcinarea lui de a predica
Evanghelia la neamuri au fost dou aspecte ale celei dintâi
întâlniri personale cu Hristos cel înviat (vezi Fapte 26: 12 19).
Ar tarea lui Hristos în persoan pe drumul Damascului (1
Corinteni 15: 8), care a transferat loialitatea lui de la o religie
formal la religia lui Hristos pe care urma s o înve e în curând,
a condus la experien a urm toare, aceea a locuirii l untrice a
lui Hristos în marele apostol (Gal 2: 20), iar aceasta la rândul ei
a fost ceea ce a dus la predicarea cu succes a Domnului Hristos
printre p gâni. Prin Pavel lumea urma s afle multe lucruri cu
privire la Domnul Hristos i cu privire la planul lui Dumnezeu
pentru omenire prin via a i moartea Mântuitorului.

Îns rcinarea lui Pavel de a duce vestea bun la neamuri
fusese transmis de Anania la trei zile dup viziunea de pe
calea spre Damasc (vezi Fapte 9: 15 17). Lui nu i s a interzis s
predice iudeilor, dar r spunderea lui principal era pentru cei
pe care iudeii îi socoteau necura i. La intrarea într o cetate el
se ducea mai întâi la sinagog i acolo d dea m rturie cu
privire la Isus înaintea cona ionalilor s i, dar acolo întâlnea i
pe oameni tem tori de Dumnezeu dintre neamuri (vezi Fapte
13: 14, 43, 48; 14: 1; 17: 1 4).

Dovezi în plus pentru originea divin a îns rcin rii sale
erau evidente din faptul c el n a avut contact cu conduc torii
din Ierusalim timp de trei ani dup convertirea sa (versetul 17),
i c nu primise înv tur de la ei cu privire al felul cum urma
s predice Evanghelia Domnului Hristos. Când a mers la
Ierusalim a stat doar 15 zile i s a întâlnit numai cu Petru i
Iacov. Deoarece Dumnezeu este cel care încredin eaz
slujitorilor S i lucrarea pe care ace tia trebuie s o duc la
îndeplinire, fiecare slujitor trebuie s se raporteze la
Dumnezeu pentru primirea îns rcin rii. Trimiterea trebuie s
fie de la Dumnezeu i nu de la oameni. Domnul poate spune i

Versetul 16: 

s  descopere în mine 
pe Fiul S u, ca s  -L 

vestesc între Neamuri, 
îndat , n-am întrebat 

pe niciun om, 
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altora i nou care ne este îns rcinarea, dar sub nicio form noi
nu avem dreptul s tras m îns rcin ri pentru cineva c ruia
Domnul nu i le a dat. De aceea un ucenic al Domnului Hristos
trebuie s se lase pe deplin condus de Dumnezeu i s nu se
afle în situa ia de a îns rcina pe cineva cu o lucrare care nu este
a lui Dumnezeu. Dac se procedeaz altfel biserica i lucrarea
de câ tigare de suflete va avea de suferit. În consecin trebuie
s nu dict m oamenilor care este datoria lor i s nu ascult m
de ceea ce ne spun al ii despre îndatorirea noastr dac nu
este de la Dumnezeu. Domnul poate face clar îndatoririle
fiec ruia care î i las via a condus de El i ascult întotdeauna
vocea Sa.

Pavel a fost trimis la neamuri, nu pentru c Dumnezeu
dorea numai acum mântuirea lor ci pentru c 1) poporul Lui de
pân atunci nu i a îndeplinit misiunea fa de restul
popoarelor i pentru c 2) dorea s i aleag în locul Israelului
un popor care s i poarte de acum înainte Numele (Fapte 15:
14). Pavel a fost trimis s predice neamurilor Evanghelia, iar cei
care vor crede s formeze „un norod care s fie al Lui, plin de
râvn pentru fapte bune” (Tit 2: 14). A fi plin de râvn pentru
fapte bune înseamn a fi cur at de orice f r delege.
Dumnezeu a încheiat un leg mânt cu Avraam i i a promis c
urma i s i vor fi poporul S u. În leg mântul acesta se includea
neprih nirea, dup cum vom vedea mai târziu, pe lâng alte
binecuvânt ri. Dar poporul a refuzat neprih nirea i a fost
dispus s primeasc doar celelalte binecuvânt ri. Aceasta se
vede în mod special în felul în care poporul Israel s a purtat cu
Hristos, neprih nirea noastr , inând cont de vorbele lui
Zaharia, care a spus c Isus v a veni ca s aduc neprih nirea
lui Dumnezeu (Luca 1: 68 79). Nu trebuie îns s uit m profe ia
din Daniel 9: 24 care vorbe te despre acela i lucru Isus a venit
s aduc neprih nirea ve nic . Pentru c poporul evreu a
refuzat neprih nirea, Dumnezeu a fost obligat s caute un
popor care s vrea s fie r scump rat din orice f r delege. A fi
r scump rat din f r delege înseamn c p catul nu va mai
domni asupra celui r scump rat (1 Ioan 3: 9). Ceea ce
Dumnezeu nu a putut face cu evreii i anume: „R m i ele lui
Israel nu vor mai s vâr i nelegiuire, nu vor mai spune
minciuni, i nici în gura lor nu se va mai g si o limb
în el toare …” ( efania 3:13) va trebui acum s împlineasc cu
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poporul pe care i L a ales dintre neamuri. Ceea ce nu a reu it
s fac cu acel popor va trebui s fac cu biserica Sa: „Când au
venit printre neamuri, ori încotro se duceau, pâng reau
Numele Meu cel sfânt, a a încât se zicea despre ei: «Acesta
este poporul Domnului, ei au trebuit s ias din ara lor.» i am
vrut s scap cinstea Numelui Meu celui sfânt, pe care l
pâng rea casa lui Israel printre neamurile la cari se dusese. De
aceea, spune casei lui Israel: «A a vorbe te Domnul
Dumnezeu: ‘Nu din pricina voastr fac aceste lucruri, casa lui
Israel, ci din pricina Numelui Meu celui sfânt, pe care l a i
pâng rit printre neamurile la cari a i mers. De aceea voi sfin i
Numele Meu cel mare, care a fost pâng rit printre neamuri, pe
care l a i pâng rit în mijlocul lor. i neamurile vor cunoa te c
Eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfin it
în voi sub ochii lor.’»” (Ezechiel 36: 20 23). Pentru a putea
preg ti un astfel de popor, Dumnezeu a descoperit taina
Evangheliei, precum i taina evlaviei. Pavel a fost trimis s
duc aceast solie, solia unui popor sfânt i des vâr it: „Pe El Îl
propov duim noi, i sf tuim pe orice om, i înv m pe orice
om în toat în elepciunea, ca s înf i m pe orice om,
des vâr it în Hristos Isus. Iat la ce lucrez eu, i m lupt dup
lucrarea puterii Lui, care lucreaz cu t rie în mine.” (Coloseni
1: 28 29).

Expresia tradus în limba român prin „n am întrebat”
este „prosanatithemi ou” care înseamn c nu s a bazat pe
altcineva, c nu a pus pe altcineva în locul altuia mergând la el,
nu a c utat sfat de la cineva. Din aceast expresie avem multe
de înv at. Dac pe drumul vie ii noastre g sim un text din
Scriptur care ni se pare nepotrivit cu credin a noastr , apel m
la cei pe care îi cunoa tem i despre care tim c ar putea avea
un r spuns pentru noi. Dac cei întreba i r spund într un
anumit fel, îi vom crede i ne va fi greu s credem textul Bibliei
chiar dac acesta spune cu claritate altceva. F când astfel noi
punem c l uzirea omului în locul celei pe care ar trebui s o
fac Duhul lui Dumnezeu. În via a lui Pavel a fost o vreme când
înv turile primite de la oameni au fost considerate
înv turile lui Dumnezeu. Pe drumul Damascului Pavel a
în eles c pentru el doar Dumnezeu avea r spunsuri i o
trimitere. De aceea nu s a dus la niciun om ci a plecat în grab

Versetul 17: 

nici nu m-am suit la 
Ierusalim la cei ce au 

fost apostoli înainte 
de mine, ci m-am dus 
în Arabia. Apoi m-am 

întors din nou la 
Damasc. 
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s vorbeasc cu Hristos în Arabia. De acolo s a întors la
Damasc.

Pavel prezint un raport detaliat al evenimentelor
petrecute dup convertirea sa, pentru ca potrivnicii lui s nu
aib ocazia de a spune c el a vizitat în ar pe apostolii din
Ierusalim cândva în cursul acestei perioade i c a primit de la
ei înv tura pe care o predica acum. Scopul urm rit este acela
de a clarifica problema cu privire la cât de mult timp a trecut de
la convertirea lui pân când a mers la Ierusalim. „Trei ani” au
trecut chiar pân s l fi v zut pe Petru, i în decursul acelui
timp el deja predica Evanghelia. Nici vizita sa la Ierusalim nu a
f cut o pentru a primi înv tur de la Petru sau pentru a
c p ta permisiunea de a predica, ci pentru a l vedea pe acesta.
Pare c scopul lui Pavel era de a face cuno tin cu Petru i
pentru a dobândi prietenia lui. La Ierusalim Barnaba a întâlnit
pe Pavel i l a prezentat anumitor apostoli, informându i cu
privire la convertirea lui i la îndr zneala lui de a declara public
c Isus este Fiul lui Dumnezeu (vezi Fapte 9: 27). Vizita sa a
durat 15 zile, dar conform Fapte 9: 28 29 el a petrecut cea mai
mare parte a timpului predicând Evanghelia. Într o zi pe când
era în Templu a fost în tiin at în vedenie s p r seasc repede
Ierusalimul (Fapte 22: 17 21). F r îndoial Pavel ar fi prelungit
vizita sa la Ierusalim dac nu ar fi primit în tiin area divin de a
pleca. Scopul lui în men ionarea acestei vizite era de a dovedi
c apostolii cei mai de seam f cuser cuno tin cu el la data
aceea timpurie, acceptaser convertirea lui ca autentic , i, în
consecin , au admis c Evanghelia predicat de el este
adev rata Evanghelie (Galateni 1: 24). Acest lucru este evident
din versetul al 24 lea pentru c apostolii aducea slav lui
Dumnezeu pentru convertirea sa. Ca oameni cu r spundere,
Petru i Iacob (vers. 18 19) nu ar fi neglijat de a face cuno tin
cu înv turile lui Pavel sau de a l fi oprit s mai vorbeasc
dac ar fi dezaprobat ceea ce el înv a.

Aici avem o alt lec ie a Cuvântului sfânt. Nu trebuie s
credem c un împotrivitor al Evangheliei este f r speran .
Cei care accept s asculte Evanghelia vor trebui s o aud de
pe buze sfin ite, iar cei care nu doresc s dea ascultare trebuie
s o vad predicat de via a urma ilor Domnului Hristos. Via a
unui credincios m rturise te cu mai mult putere decât
cuvântarea sa.

Verstele 18-24: 

Dup  trei ani, m-am 
suit la Ierusalim s  fac 
cuno tin  cu Chifa, i 

am r mas la el 
cincisprezece zile. 

 19 Dar n-am v zut 
pe niciunul altul dintre 

apostoli, decât pe 
Iacov, fratele 

Domnului. 

 20 În cele ce v  
scriu, iat , înaintea lui 

Dumnezeu, nu mint. 

 21 Dup  aceea m-
am dus în inuturile 

Siriei i Ciliciei. 

 22 i eram înc  
necunoscut la fa  

Bisericilor lui Hristos, 
cari sunt în Iudea. 

 23 Ele auzeau doar 
spunându-se: „Cel ce 

ne prigonea 
odinioar , acum 
propov duie te 

credin a, pe care 
c uta s-o nimiceasc  

odinioar .” 

 24 i sl veau pe 
Dumnezeu din pricina 

mea. 
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TESTUL 1 

 

1. Cine l a îns rcinat pe Pavel s fie apostol?

a) Petru
b) Consiliul de la Ierusalim unde Petru i Iacov prezidau
c) Isus Hristos

2. Ce origine avea Evanghelia pe care Pavel o predica?

a) era înv at de la ucenicii care au fost cu Domnul Isus
b) a înv at o prin descoperirea lui Isus Hristos
c) a înv at o de la Anania

3. Ce înseamn descoperirea lui Isus Hristos?

a) faptul c a înv at despre Isus citind scrierile sfinte
b) faptul c Isus i s a ar tat
c) descoperirea lui Isus Hristos înseamn c Dumnezeu a lucrat în via a lui Pavel în
a a fel încât Domnul Isus Hristos a locuit în Pavel i a ar tat astfel cum pot fi în elese
cuvintele „Eu în ei, i Tu în Mine; pentru ca ei s fie în chip des vâr it una”

4. Înainte de amerge la Damasc Pavel avea râvn pentru:

a) datinile str mo e ti
b) adev r
c) dreptate

5. Care era problema bisericilor din Galatia?

a) nu avea cine s le spun adev rul
b) au început s numai cread Evanghelia lui Isus Hristos
c) p catul a început s le corup

6. Cine erau cei care au adus „o nou evanghelie”?

a) prezbiterii de acolo
b) noii converti i
c) unii din partida fariseilor care crezuser

7. Este bine s c ut m bun voin a oamenilor dac prin aceasta îi putem aduce la adev r?

a) desigur, de vreme ce ei ajung în cele din urm s cread în Domnul
b) în func ie de situa ie
c) dac prin aceast bun voin Dumnezeu este dezonorat nu putem face aceasta

Nume i prenume: Nota:

________________________________
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8. De ce s a dat Domnul Hristos pe sine pentru p catele noastre?

a) pentru c neputând s biruiasc p catul cei care cred în el s poat fi mântui i
b) pentru a potoli mânia lui Dumnezeu
c) acest sacrificiu înseamn un schimb; El s a dat pe Sine pentru ce este al nostru,
adic p catele noastre, iar prin aceasta el poate s ne smulg din acest veac, adic
ne poate desp r i de p cat, dându ne neprih nirea Sa.

9. Ce înseamn o alt evanghelie?

a) posibilitatea de a fi salvat i altfel decât cum spune Evanghelia lui Hristos
b) o înv tur care îl va desp r i pe p c tos de izvorul vie ii
c) a crede ceea ce spun alte religii

10. Convertirea lui Pavel era un motiv de laud la adresa lui Dumnezeu pentru c :

a) ucenicii au sc pat de un prigonitor
b) prin el ar fi avut intrare la conduc torii na iunii iudaice i astfel ar fi dus Evanghelia
i oficialit ilor
c) Dumnezeu a lucrat în a a fel în via a lui Pavel încât acesta a v zut c mântuirea nu
se prime te prin Lege, ci prin credin a în Domnul Hristos i astfel putea da m rturie
pentru Evanghelia lui Dumnezeu.


