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Capitolul 2 

Credin a lui Hristos 

Epistola c tre Galateni a generat în cre tinismul primar o gândire antisemit . La
baza acestei atitudini nu stau afirma iile lui Pavel legate de Lege i circumcizie, ci acestea
au fost punctele la care s au raportat noii cre tini din imperiu, p gâni neconsacra i, pentru a
separa cât mai mult cre tinismul de evrei i de religia Vechiului Testament. Au fost ocazii
când evreilor li s a interzis accesul lor i a practicilor lor în cre tinism. De i aceast problem
poate fi considerat cel mai nefericit rezultat al acestei epistole, o chestiune de domeniul
trecutului îns , exist o chestiune mult mai important decât aceasta care afecteaz
cre tinismul de ast zi.

În timp ce aceast epistol prezint în mod corect rela ia dintre credin , lege, har i
leg minte, dup cum au fost unii care i au permis sentimente antisemitice, tot a a, o mare
parte a cre tinismului nu în elege rela ia dintre elementele de mai sus i ca urmare gândirea
cre tin este mult afectat . Neîn elegerea acestei rela ii va duce în mod inevitabil la tr irea
unei vie ii de credin care nu va împlinii f g duin ele Evangheliei.

De cele mai multe ori cititorul Bibliei î i acord dreptul de a interpreta Cartea Sfânt .
Dar aceast carte nu trebuie interpretat , ci în eleas sub c l uzirea Duhului Sfânt. Cea de
a treia persoan a Dumnezeirii, care a inspirat autorii c r ilor Bibliei, va c l uzii i pe cel care
p e te în studiul Scripturii cu o inim poc it i umilit . În cartea lui Dumnezeu nu exist
nicio baz pentru conflictele de opinie care sunt frecvente în rândul cre tinilor, nici pentru
sentimentele sau doctrinele lor diferite. Interpretarea Scripturii f r c l uzirea Duhului
Sfânt a dus la coruperea Cuvântului lui Dumnezeu. Reforma protestant , care a început prin
redescoperirea Sfintei Scripturi, a fost mult întârziat din cauza diferen elor de opinie,
în elegând de aici c nu Scriptura este vinovat pentru aceast întârziere, ci lipsa de
supunere a oamenilor în fa a Cuvântului. Dac reformatorii ar fi în eles c strângând
Cuvântul în inima lor ei ar fi feri i de p cat (Psalmul 119: 11), ei ar fi în eles c punctele de
doctrin diferite sunt o dovad a st rii lor spirituale i nu ar fi ac ionat contrar spiritului lui
Hristos atunci când au încercat s i apere p rerile. În cele din urm reforma iunea a murit
pentru c cei care ar fi trebuit s mearg înainte în lumina noilor descoperiri date de
Dumnezeu prin Cuvânt s au oprit din drumul spre cer pentru a admira „comorile lumii”.
Întârzierea aceasta a f cut ca multe doctrine care s au format prin intermediul filozofiei i a
religiei p gâne s r mân înc în cre tinismul de ast zi.

O cercetare atent a Epistolei c tre Galateni va ajuta pe cel care î i pune încrederea
în Dumnezeu i care studiaz duhovnice te Cuvântul S u s poat da la o parte mult din
ceea ce a mo tenit de la un cre tinism care s a dezlipit de Cuvânt i va în elege c
mântuirea este un proces care are la baz numai credin a lui Isus.
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Urm rind cursul relat rii lui Pavel, ace ti 14 ani sunt
anii care au trecut de la vizita pe care el a f cut o pentru prima
dat la Ierusalim (Galateni 1: 18), la 3 ani dup convertirea sa. A
doua vizit la Ierusalim a avut loc la 17 ani dup experien a de
pe drumul Damascului. În anul 34 a fost ucis tefan i a avut loc
convertirea lui Pavel. Cea de a doua vizit la Ierusalim a fost
f cut în jurul anului 51, descriere care coincide cu relatarea
din Fapte 15. Cel de al doilea capitol al Epistolei c tre Galateni
se ocup de acea adunare de la Ierusalim, de motivele care au
f cut necesar acea adunare i care au fost rezultatele ei.
Scopul este tot acela de a ar ta destinatarilor c el poart
pecetea trimiterii lui Dumnezeu i c ce a predicat el este
adev rul. În aceast vizit Pavel a fost înso it de Barnaba i Tit.

Întrebarea cea mai important la care trebuie s
primim r spuns în cele studiate în primul capitol i ceea ce vom
studia pân la versetul 14 din acest capitol, este dac Pavel a
predicat neamurilor Evanghelia lui Isus Hristos i dac aceasta
era identic cu cea predicat de ucenici evreilor?

Adunarea de la Ierusalim 

Înainte de a merge mai departe în studiul capitolului 2 trebuie s ne reamintim
adunarea care a avut loc la Ierusalim. Pentru aceasta trebuie s recitim Fapte 15: 1 35. În
aceast prezentare afl m c unii oameni veni i din Iudea înv au pe noii converti i c dac
nu sunt t ia i împrejur, ca i evreii, nu pot fi mântui i. Pavel i Barnaba nu au dorit ca
aceast înv tur s câ tige teren în via a bisericilor de care ei se ocupau i s au împotrivit.
Pentru a rezolva situa ia i pentru a vedea dac este în armonie cu fra ii s i Pavel a mers la
Ierusalim. Discu iile de acolo au fost intense i a avut loc un schimb de vorbe i p reri
deosebite. În discu ie se afla Evanghelia i un fals. Dac am da crezare ve tii care spune c
mântuirea se ob ine prin circumcizie am observa c aceast teorie neag pe deplin puterea
lui Hristos de a mântui.

Observ m în aceast adunare, precum i în lucrurile care au generat o i care i au
urmat, c singura cale prin care oamenii pot ajunge la în elegerea corect a Evangheliei
este prin c l uzirea Duhului Sfânt. Petru i Iavov, ilumina i de Duhul lui Dumnezeu au
în eles c Dumnezeu a condus lucrarea lui Pavel i c Evanghelia lui este adev rat .

Versetul 1: 

Dup  patrusprezece 
ani, m-am suit din nou 
la Ierusalim împreun  

cu Barnaba; i am 
luat cu mine i pe Tit.  
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Admi ând c aceast vizit este cea din Fapte 15, dup
cum spuneam mai sus, declara ia lui Pavel de aici, c
Dumnezeu l a îndrumat s viziteze Ierusalimul pare s fie în
conflict cu aceea a lui Luca, care spune c Pavel i Barnaba au
fost trimi i la Ierusalim de biserica din Antiohia (Fapte 15: 2).
Dar pentru c Dumnezeu nu se poate contrazice aceste dou
versete trebuie s fie corecte ambele. Dar cum? Atât Pavel, cât
i biserica din Antiohia au fost îndruma i de Dumnezeu s fac
vizita la Ierusalim la care apostolul face referire în versetul 2.
Într un chip asem n tor Duhul Sfânt i biserica au fost uni i la
trimiterea lui Pavel i a lui Barnaba în întâia lor c l torie
misionar (Fapte 13: 2 3). Compara i i Numeri 13: 1 2 cu
Deuteronomul 1: 22. Adesea Pavel a primit iluminare cereasc ,
la diferite ocazii el a fost îndrumat, în tiin at sau încurajat de
Dumnezeu (vezi Fapte 16: 9; 20: 23; 23: 11; 27: 22 26).

Pavel a vrut s se asigure c predicarea lui este aceea i
cu a fra ilor care au umblat cu Hristos. El a în eles c dac ceea
ce el a predicat nu este în armonie cu predicarea ucenicilor,
lucrarea lui nu era de nici un folos. De i el a tiut c a fost trimis
de Dumnezeu s duc aceast solie, a ales s fac acest lucru
pentru c bisericile unde el a lucrat aveau nevoie de aceast
confirmare pentru c iudeii veni i de la Ierusalim înv au
câteva lucruri diferite de ceea ce spunea el.

Faptul c lui Tit, care era grec, nu i s a cerut s se taie
împrejur pentru a putea veni în compania fra ilor de la
Ierusalim este o dovad c ucenicii Domnului priveau aceast
chestiune la fel ca i apostolul Pavel. S ar putea s mai fi fost
înc un motiv puternic în mintea lui Pavel pentru amintirea
acestui aspect. Timotei, el însu i un galatean, jum tate iudeu,
jum tate dintre neamuri, fusese circumcis la începutul lucr rii
sale ca o concesiune pentru prejudecata iudaic (Fapte 16: 1
3). Compromisul era de natur practic inten ionat s faciliteze
predicarea Evangheliei printre iudeii din rile locuite de
neamuri. În cazul lui Tit, un om pur sânge dintre neamuri,
lucrurile erau diferite. Dac Pavel ar fi consim it s circumcid
pe Tit i ar fi t g duit Evanghelia i ar fi ap rut c admite c
aceste forme exterioare erau esen iale pentru mântuire.
Scopul lui Pavel în men ionarea incidentului care cuprindea pe
Tit este de a cita un caz când apostolii în i i nu au cerut ca un
om dintre neamuri s fie t iat împrejur. Faptul c apostolii din

Versetul 2: 

M-am suit, în urma 
unei descoperiri, i le-
am ar tat Evanghelia, 

pe care o 
propov duiesc eu 

între Neamuri, în 
deosebi celor mai cu 

vaz , ca nu cumva s  
alerg sau s  fi 

alergat în zadar.  

Versetul 3: 

Nici chiar Tit, care 
era cu mine, m car c  
era Grec, n-a fost silit 

s  se taie împrejur, 
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Ierusalim nu au cerut ca Tit s fie circumcis este o dovad cu
privire la inconsisten a pozi iei împotrivitorilor lui Pavel.

Incidentul descoper atât consecven a lui Pavel, cât i
bun voin a fra ilor de la Ierusalim de a da la o parte tradi iile în
care fuseser crescu i i de a recunoa te adev rul atunci când
acesta le a fost prezentat printr o alt persoan aleas de
Duhul lui Dumnezeu. Duhul este Cel care a f cut cu putin ca
Dumnezeu s lucreze în i prin biserica primar pe o cale
minunat . El dore te s imprime bisericii de azi acela i duh de
iubire, unitate i disponibilitate de a primi o lumin nou .
Numai a a biserica va reu i s duc la îndeplinire mandatul dat
de Domnul Hristos.

Despre ce robie vorbe te Pavel în versetul 4? Se poate
ca acest verset s poat fi în eles prin alte cuvinte ale lui Pavel?

„Nu ti i c , dac v da i robi cuiva, ca s l
asculta i, sunte i robii aceluia de care asculta i, fie
c este vorba de p cat, care duce la moarte, fie c
este vorba de ascultare, care duce la neprih nire?
Dar mul miri fie aduse lui Dumnezeu, pentru c ,
dup ce a i fost robi ai p catului, a i ascultat acum

din inim de dreptarul înv turii, pe care a i
primit o.”

Romani 6: 16 17

i

„C ci, atunci când era i robi ai p catului, era i
slobozi fa de neprih nire.”

Romani 6: 20

Conform acestor versete ascultarea de p cat este robie
i implic lipsa libert ii. Prezen a libert ii este lipsa p catului.
Dar p catul nu este îndep rtat prin lege, pentru c prin ea vine
cuno tin a despre p cat (Romani 3: 20), nici prin t ierea
împrejur pentru c ea nu este decât un semn.

Dac bisericile din Galatia d deau ascultare celor care
le spuneau o alt evanghelie ei deveneau robi ai celor care îi
înv aser a a. Aceast robie însemna c nu mai au libertatea
lui Hristos. În capitolul 1 al Epistolei c tre Galateni Pavel a spus

Versetul 4: 

din pricina fra ilor 
mincino i, furi a i i 

strecura i printre noi, 
ca s  pândeasc  

slobozenia, pe care o 
avem în Hristos Isus, 

cu gând s  ne aduc  
la robie;  
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despre ace ti oameni c tulbur bisericile i doresc s
r stoarne Evanghelia lui Hristos (Galateni 1: 7). Dup
terminarea adun rii de la Ierusalim apostolii au scris o
scrisoare fra ilor din Antiohia (Fapte 15: 23) în care au
specificat c cei care i au tulburat nu au fost trimi i de ei.
Astfel vedem c problema bisericilor din Galatia era prezent
i în alte p r i.

Unii din evrei, de i se f cuser cre tini, nu au în eles pe
deplin care este rolul Legii i al t ierii împrejur. Crezând c fac
un bine lui Dumnezeu i bisericii lui Hristos ei au început s
corecteze religia fra ilor lor. Lucrarea lor nu era lucrarea
Duhului Sfânt i de aceea Pavel a fost nevoit s cear
bisericilor s osândeasc o astfel de înv tur . Evreii au f cut
din mântuire o chestiune omeneasc i nu au în eles lucrarea
Dumnezeirii în salvarea p c tosului. Ei nu au în eles care era
rolul t ierii împrejur i al Legii, lucru pe care Pavel l a în eles
dup ce Isus Hristos i s a descoperit. El spune a a:

„Iudeu nu este acela care se arat pe dinafar
c este Iudeu; i t iere împrejur nu este aceea care
este pe dinafar , în carne. Ci Iudeu este acela care
este Iudeu înl untru; i t iere împrejur este aceea a

inimii, în duh, nu în slov ; un astfel de Iudeu î i
scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu.”

Romani 2: 28 29

Ce ar fi trebuit s în eleag un evreu din porunca dat
de Dumnezeu lui Avraam atunci când i s a cerut s se taie
împrejur? (vezi Geneza 16 17).

Dup ce Avraam a crezut f g duin a lui Dumnezeu c
s mân a sa nu va putea fi num rat , iar lucrul acesta i a fost
socotit ca neprih nire (Geneza 15: 1 6), patriarhul, v zând c
fiul care ar fi trebuit s i poarte numele nu se mai na te, a
ascultat sfatul dat de so ia sa i a manifestat astfel necredin
în Dumnezeu. Rezultatul a fost un e ec – în loc de un
mo tenitor s a n scut un rob, dar Avraam se pare c înc nu
tia. Dup 13 ani (Geneza 17: 1) Dumnezeu i se arat lui
Avraam i i cere s cread în El repetându i f g duin a din
capitolul 15. Avraam a primit semnul t ierii împrejur ca o
aducere aminte a e ecului s u i a convingerii c în planurile lui
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Dumnezeu „carnea nu folose te la nimic” (Ioan 6: 63). T ierea
împrejur trebuia s fie un semn al faptului c inima este
predat lui Dumnezeu prin credin i evreii ar fi trebuit s tie
c ori de câte ori manifestau necredin în Domnul t ierea lor
împrejur nu le folosea la nimic. F g duin ele lui Dumnezeu pot
fi realizate numai prin dezbr carea de trupul p catelor firii
p mânte ti. Dumnezeu a putut împlini planul s u doar atunci
când Avraam a în eles c trebuie s cread i nimic mai mult.
Acela i mecanism func ioneaz i în procesul mântuirii,
îndrept irii i des vâr irii. Omul trebuie s cread c
Dumnezeu îi va da o inim nou în care va a eza Legea Sa
(Ezechiel 36: 26 27 i Evrei 8: 10, 10: 16). Avraam a fost cu
adev rat t iat împrejur când L a l sat pe Dumnezeu s i duc
la îndeplinire f g duin a, atunci când a înv at s se supun .
T ierea împrejur exterioar nu a fost niciodat mai mult decât
un semn al t ierii împrejur a inimii. A face din aceasta un
criteriu pentru mântuire înseamn a aduce robia în via a
omului, neprih nirea prin credin nu mai func iona, iar
rezultatul era tr irea în p cat.

Isus a spus: „Duhul este acela care d via , carnea nu
folose te la nimic; cuvintele pe care vi le spun Eu, sunt duh i
via ” (Ioan 6: 63). Când a spus aceste cuvinte Mântuitorul
vorbea despre faptul c numai prin sângele S u se poate
ob ine via a ve nic . Iudeii care tulburau bisericile nu le cereau
acestora s nu mai in Legea i nici Pavel nu a f cut o
(Romani 7: 7, 12, 14, 22, 8: 4, 13 etc.). Iudeii le cereau s
p zeasc Legea pentru ca prin ascultarea de ea s devin
neprih ni i. La fel cum nu au în eles rolul t ierii împrejur, ei nu
au în eles rolul Legii. A c uta s ob ii neprih nirea prin p zirea
Legii însemna s încerci s ob ii f g duin a lui Dumnezeu prin
propriile eforturi. Lucru pe care Dumnezeu nu L a cerut
nim nui. T ierea împrejur a evreilor st tea ca semn pentru
p zirea Legii. Dar adev rata t iere împrejur era de fapt
lucrarea lui Dumnezeu prin care Creatorul pune Legea Sa în
inima f pturii create. A c uta s aduci la îndeplinire f g duin a
neprih nirii i a vie ii ve nice prin ascultarea de Lege era un jug
pe care nu Dumnezeu, ci evreii i l au pus în spinare. Era jugul
robiei ascult rii de p cat. Hristos este cel care ofer eliberarea.

Prin urmare, oricine face pe credincio i s se încread
pentru îndrept ire în ascultarea de Lege, pur i simplu îi pune
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în jug i îi face robi ai p catului, pentru c oricât s au sfor at
evreii s asculte de Lege nu au reu it. Astfel putem în elege
bine cuvintele apostolilor: „Acum dar, de ce ispiti i pe
Dumnezeu, i pune i pe grumazul ucenicilor un jug, pe care nici
p rin ii no tri, nici noi nu l am putut purta?” (Fapte 15: 10).
Legea care te condamn i care î i arat vina fa de
Dumnezeu, nu te poate salva. Aici intervine harul i credin a,
c Dumnezeu care a f g duit c va avea un popor neprih nit
va reu i s i duc la îndeplinire planul în ciuda tuturor
lucrurilor care ar putea spune c nu este a a.

Înv tura acestor fra i iudei îndep rta biserica de cel
care este Capul bisericii, Hristos. În El, Dumnezeu a oferit
întregul cer, iar prin suirea Sa la Tat l a f cut posibil venirea
Duhului Sfânt. Cei care tr iesc dup îndemnurile Duhului nu
mai sunt osândi i, pentru c ei nu mai dau ascultare pornirilor
firii p mânte ti (Romani 8: 1 2 i 4). Porunca Legii trebuie
împlinit în noi, îns nu prin puterea c rnii, ci prin puterea
Duhului. Aceasta este na terea din nou. O înv tur care
îndep rta biserica de Hristos trebuia repede respins . Pavel a
iubit bisericile unde a lucrat i i a dorit ca adev rul Evangheliei
s r mân la ei.

În general, converti ii iudei nu erau dispu i s se mi te
tot atât de repede, dup cum providen a lui Dumnezeu le
deschidea calea. Ca urmare a lucr rii apostolilor printre
Neamuri, era clar c converti ii dintre ace tia din urm vor
întrece cu mult la num r pe converti ii dintre iudei. Iudeii se
temeau c , dac restric iile i ceremoniile legii lor nu aveau s
fie obligatorii pentru Neamuri, drept condi ie pentru p rt ia
în biseric , particularit ile na ionale ale iudeilor, care pân aici
îi inuser deosebi i de to i ceilal i oameni, în cele din urm vor
ajunge s dispar printre aceia care primeau solia Evangheliei.

Iudeii totdeauna se mândreau cu rânduielile date lor de
Dumnezeire; i mul i dintre aceia care fuseser converti i la
credin a lui Hristos înc mai considerau c , din moment ce
Dumnezeu a fixat odat , în mod l murit, felul de închinare
iudaic , era foarte pu in probabil c El ar îng dui vreodat vreo
schimbare în vreuna din îndrum rile date. Ei st ruiau c legile
i ceremoniile iudaice trebuie s fac parte din rânduielile
religiei cre tine. Ei erau înce i în a în elege c toate jertfele

Versetul 5: 

noi nu ne-am supus i 
nu ne-am potrivit lor 

nicio clip  m car, 
pentru ca adev rul 

Evangheliei s  
r mân  cu voi.  

Versetele 6-10: 

Cei ce sunt socoti i 
ca fiind ceva-orice ar 

fi fost ei, nu-mi pas : 
Dumnezeu nu caut  la 

fa a oamenilor-
ace tia, zic, ei cei cu 
vaz  nu mi-au adaus 

nimic. 

 7 Ba dimpotriv , 
când au v zut c  mie 
îmi fusese încredin at  
Evanghelia pentru cei 

net ia i împrejur, 
dup  cum lui Petru îi 
fusese încredin at  

Evanghelia pentru cei 
t ia i împrejur,  
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aduse nu au fost altceva decât o preînchipuire a mor ii Fiului lui
Dumnezeu, în care tipul întâlnea antitipu, iar la cruce ei
st teau fa în fa cu realitatea pe care o simbolizau jertfele.

Petru i Iacov, care au fost al turi de Domnul Hristos
au în eles cum stau lucrurile. De asemenea au v zut c
Dumnezeu este Cel care l a f cut pe Pavel apostol al
neamurilor. Supunerea fa de c l uzirea Duhului sfânt i a
f cut în stare s poat în elege aceste lucruri i s i ofere lui
Pavel i lui Barnaba mâna dreapt de înso ire. Recunoscând
chemarea lui Pavel de a predica Evanghelia la neamuri i harul
care i fusese dat, Petru i Iacov au demonstrat leg tura pe care
ei o aveau cu Dumnezeu. Cei care sunt condu i de Duhul lui
Dumnezeu vor cunoa te lucrarea Duhului în alte persoane
chiar dac nu se cunosc de aproape. Cea mai sigur dovad c
cineva nu are o rela ie apropiat cu cea de a treia persoan a
Dumnezeirii este v zut atunci când acesta nu recunoa te
lucrarea Duhului Sfânt. Apostolii aveau Duhul Sfânt, iar acest
har le a ajutat s în eleag c Pavel face lucrarea lui
Dumnezeu, de i într o modalitate diferit de a lor.

Între apostoli i Pavel nu au existat diferen e de opinie
legate de ce anume constituie Evanghelia. Este adev rat c
biserica timpurie a avut i „fra i mincino i”, dar ace tia nu erau
biserica, trupul lui Hristos.

Ceva mai târziu Petru a vizitat Antiohia. Acolo el a
câ tigat încrederea multora prin purtarea sa prudent fa de
converti ii dintre Neamuri. Pentru o vreme, el s a purtat
potrivit luminii date din cer i viziunii pe care a primit o de la
Dumnezeu (Fapte 10: 1 pân la Fapte 11: 18). Îns , când unii
dintre iudeii care ineau cu str nicie la tradi ia lor au venit de
la Ierusalim, în mod neîn elept Petru i a schimbat atitudinea
fa de converti ii dintre p gâni. Unii dintre iudei s au pref cut
i ei cu el, „a a c pân i Barnaba a fost prins în lan ul
f rniciei lor”. Descoperirea acestor sl biciuni din partea
acelora care fuseser respecta i i iubi i ca ni te conduc tori a
l sat o foarte dureroas impresie în min ile credincio ilor
dintre Neamuri. Îns Pavel, care a v zut influen a nimicitoare
pentru biseric , prin purtarea cu dou fe e a lui Petru, l a
mustrat pe fa pentru ascunderea adev ratelor sale
sentimente. În fa a bisericii, Pavel l a întrebat pe Petru: „Dac

8 c ci Cel ce f cuse 
din Petru apostolul 

celor t ia i împrejur, 
f cuse i din mine 

apostolul Neamurilor- 

 9 i când au 
cunoscut harul, care-
mi fusese dat, Iacov, 

Chifa i Ioan, care 
sunt privi i ca stâlpi, 

mi-au dat mie i lui 
Barnaba, mâna 

dreapt  de înso ire, 
ca s  mergem s  

propov duim: noi la 
Neamuri, iar ei la cei 

t ia i împrejur. 

 10 Ne-au spus numai 
s  ne aducem aminte 
de cei s raci, i chiar 

a a am i c utat s  
fac. 

Versetele 11-12:  

11 Dar când a venit 
Chifa în Antiohia, i-am 

st tut împotriv  în 
fa , c ci era de 

osândit. 

 12 În adev r, înainte 
de venirea unora de 

la Iacov, el mânca 
împreun  cu 

Neamurile; dar când 
au venit ei, s-a ferit i 

a stat deoparte, de 
teama celor t ia i 

împrejur. 



35

tu, care e ti iudeu, tr ie ti ca Neamurile, i nu ca iudeii, cum
sile ti pe Neamuri s tr iasc în felul iudeilor?”

Petru a v zut gre eala în care c zuse i a c utat de
îndat s îndrepte r ul pe care l s vâr ise, atât cât îi st tea în
putere. Dumnezeu, care cunoa te sfâr itul de la început, i a
îng duit lui Petru s i dea pe fa sl biciunea caracterului s u,
pentru ca încercatul apostol s vad c în sine însu i nu era
nimic cu care s se mândreasc .

Istoria acestei abateri de la dreptele principii st ca o
solemn avertizare pentru credincio ii ce se g sesc în locuri de
r spundere în lucrarea lui Dumnezeu, ca nu cumva s aib o
c dere de la integritatea lor, ci, dimpotriv , s stea tari la
principiu. Cu cât sunt mai mari r spunderile puse asupra
uneltei omene ti i cu cât sunt mai mari ocaziile lui de a sf tui
i a supraveghea, cu atât mai mult va produce v t mare, i
aceasta în mod sigur dac nu urmeaz cu mare grij calea
Domnului i nu lucreaz în armonie cu providen a Duhului
Sfânt.

Dup toate e ecurile lui Petru atunci când a umblat cu
Hristos, dup c derea din seara arest rii i restabilirea lui
înainte de în l are, dup îndelunga ii lui ani de slujire,
cunoa terea atât de aproape a lui Hristos, cuno tin a lui despre
umblarea Mântuitorului în totul, potrivit principiilor drepte;
dup toate îndrum rile primite, dup toate darurile,
cuno tin a i influen a dobândite prin predicarea i înv area
Cuvântului, nu este ciudat ca el s se poarte în mod f arnic i
s ocoleasc principiile Evangheliei de teama oamenilor sau
pentru a primi cinste? Nu este ciudat ca el s ov ie în a
proceda dup dreptate? Fie ca Dumnezeu s fac pe fiecare
om s i dea seama de neputin a sa în a i îndruma propria sa
fiin spre Canaanul ceresc.

C derea lui Petru este o dovad c nu putem fi f r
Dumnezeu nici m car o clip f r a fi în pericol. Dependen a
de Hristos este cheia biruin ei noastre. Preten ia de a fi iudeu,
sau cre tin, te oblig s te por i conform înv turilor lui
Dumnezeu.

Versetele 13-14: 

13 Împreun  cu el au 
început s  se prefac  

i ceilal i Iudei, a a 
c  pân  i Barnaba a 

fost prins în la ul 
f rniciei lor. 

  14 Când i-am v zut 
eu c  nu umbl  drept 

dup  adev rul 
Evangheliei, am spus 

lui Chifa în fa a 
tuturor: ,,Dac  tu, 

care e ti Iudeu, 
tr ie ti ca Neamurile, 

i nu ca Iudeii, cum 
sile ti pe Neamuri s  

tr iasc  în felul 
Iudeilor?`` 
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Adev rata Evanghelie 

Galateni 1: 1 – 2: 14 reprezint o ap rare a Evanghelie pe care Pavel a predicat o i
pe care urmeaz ca de acum înainte s o prezinte în scrisoarea trimis bisericilor din
Galatia. Tot în aceast parte afl m c Pavel a fost trimis de Dumnezeu pentru a predica
neamurilor Evanghelia i c apostolii de la Ierusalim au aprobat acreditarea lui i solia pe
care a dus o între neamuri.

Trecând de preliminarii vom intra în cele ce urmeaz în studiul adev ratei i unicei
Evanghelii. Dar înainte de a face acest lucru trebuie s con tientiz m c ceea ce urmeaz
s citim este de o inestimabil valoare pentru sufletele noastre. Valoarea Evangheliei lui
Isus Hristos, pe care o predica Pavel, este con tientizat prin în elegerea cuvintelor: „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!” (Galateni 1: 8 9). Aceste cuvinte ne spun c vom g si frumuse ea
Evangheliei în studiul acestei Epistole, pentru c Pavel urmeaz s vorbeasc din nou
despre Evanghelia pe care a predicat o bisericilor din Galatia. Aceasta înseamn c ceea ce
vom g si în aceast carte nu poate fi alterat sau schimbat nici m car de un înger care ar veni
din ceruri. Evanghelia din celelalte c r i ale Bibliei, inclusiv din Vechiul Testament, trebuie
s fie Evanghelia din Galateni, iar aceasta trebuie s se potriveasc exact cu celelalte.

Acestea fiind zise vom fi con tien i de faptul c studiul acestei epistole va face apel
la cea mai mare aten ie pe care o putem oferi i la cel mai mare interes. Sub influen a
Duhului lui Dumnezeu cel „fl mând i însetat dup neprih nire” (Matei 5: 6) va fi s turat.
Pentru c Evanghelia vorbe te despre neprih nire! Iar neprih nirea ca i concept este legat
de alte concepte ca: îndrept ire, sfin ire i leg mânt.

Terminând de studiat versetul 14 i preg tindu ne pentru versetul 15, verset cu care
începe punctul culminant al epistolei, observ m în spusele lui Pavel un apel pentru
„adev rul Evangheliei”. Aceasta este solia lui Dumnezeu i ea trebuie s mearg nealterat
în lume. Domnul Hristos le a spus ucenicilor urm toarele cuvinte: „Evanghelia aceasta a
Împ r iei va fi propov duit în toat lumea, ca s slujeasc de m rturie tuturor neamurilor.
Atunci va veni sfâr itul.” (Matei 24: 14). În elegem de aici c sfâr itul nu va veni oricând i
oricum. Mai întâi trebuie ca Evanghelia Împ r iei s fie propov duit în toat lumea. Dar
aceasta nu este singura condi ie. Inspirat de Duhul Sfânt, apostolul Pavel spune c sfâr itul
„nu va veni înainte ca s fi venit lep darea de credin , i de a se descoperi omul f r delegii
(sau: omul p catului), fiul pierz rii, protivnicul, care se înal mai pe sus de tot ce se
nume te «Dumnezeu», sau de ce este vrednic de închinare. A a c se va a eza în Templul lui
Dumnezeu, dându se drept Dumnezeu.” (2Tesaloniceni 2: 3 4). Vedem c înainte de a doua
venire a Domnului Hristos Evanghelia trebuie predicat lumii, trebuie s aib loc p r sirea
credin ei, adic a Evangheliei i s se descopere omul f r delegii, adic antihristul. Dac ne
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vom adresa câteva întreb ri în leg tur cu cele spuse mai sus i vom r spunde biblic la ele,
vom vedea cum ne raport m noi fa de revenirea pe care o a tept m atât de mult. Este
Evanghelia pe care eu o cred i pe care o spun i altora adev rata Evanghelie? Ce înseamn
lep darea de credin ? Cine este omul f r delegii i cum se va descoperi omul f r delegii?

Pentru a putea r spunde mai u or la aceste întreb ri avem nevoie s citim
Apocalipsa 14. Acolo descoperim o grup special de oameni care a fost r scump rat de
pe p mânt ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu i pentru Miel (Isus Hristos). Oameni f r vin
înaintea lui Dumnezeu. Descoperim apoi un înger, primul, care zbura prin mijlocul cerului cu
Evanghelia ve nic . Ca sol al lui Dumnezeu el trebuie s duc Evanghelia „locuitorilor
p mântului, oric rui neam, oric rei semin ii , oric rei limbi i oric rui norod”. Apoi a urmat
un alt înger. Ce pot s vesteasc îngerii dac nu Evanghelia? Apoi a venit al treilea, tot cu
Evanghelia: „Dac se închin cineva fiarei i icoanei ei, i prime te semnul ei pe frunte sau
pe mân , va bea i el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei
Lui; i va fi chinuit în foc i în pucioas , înaintea sfin ilor îngeri i înaintea Mielului. i fumul
chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. i nici ziua, nici noaptea n au odihn cei ce se
închin fiarei i icoanei ei, i oricine prime te semnul numelui ei! Aici este r bdarea
sfin ilor, cari p zesc poruncile lui Dumnezeu i credin a lui Isus.” (Apocalipsa 14: 9 12).

Cei trei îngeri sunt trimi i s vesteasc Evanghelia. O facem i noi împreun cu ei?
Avem noi Evanghelia celor trei îngeri? Poate c v întreba i de ce ar trebui f cut o corela ie
între Evanghelie i Apocalipsa 14. Întrebarea este justificat pentru cercet torul serios, iar
r spunsul, pe care îl va g si tot în Apocalipsa 14 îl va responsabiliza. Mergând mai departe
cu Ioan în viziunea sa vedem un nor alb, iar pe nor pe cineva care sem na cu Fiul omului, pe
care îl a tept m. Avea o cunun de aur i o secer ascu it . Nu poate fi altcineva decât
Domnul nostru! Apoi vedem împreun cu Ioan un înger, ie ind din Templul care este în
ceruri i strigând la cel ce st tea pe nor: „Pune secerea Ta i secer : pentru c a venit ceasul
s seceri, i seceri ul p mântului este copt.” (Apocalipsa 14: 15). Cel ce st tea pe nor a
secerat p mântul! Poate c aceste lucruri nu ne spun nimic care s ne impresioneze, dar noi
suntem oamenii care spunem c Biblia se interpreteaz singur . Ce este seceri ul? În Matei
13: 39 ni se spune c seceri ul este timpul sfâr itului. În aceast viziune a lui Ioan sfâr itul a
venit dup ce cei trei îngeri i au rostit solia, dup ce au dus Evanghelia ve nic . S ne
aducem acum aminte de cuvintele Domnului nostru: „Evanghelia aceasta a Împ r iei va fi
propov duit în toat lumea, ca s slujeasc de m rturie tuturor neamurilor. Atunci va veni
sfâr itul.” (Matei 24: 14). Evanghelia aceasta a Împ r iei este Evanghelia ve nic ,
adev rata Evanghelie. O avem noi? Tot ea, în solia celui de al treilea înger, deconspir pe
omul f r delegii. tim noi cine este? Spunem i altora? Ducem Evanghelia?

De i este necesar, nu ne vom ocupa în acest studiu de lep darea de credin i nici
de omul f r delegii, ci numai de Evanghelie, de acea veste bun pe care Hristos i a
descoperit o lui Pavel. Pentru c fiecare suflet trebuie s tie c ceea ce crede, este sau nu
este Evanghelia Împ r iei, Evanghelia ve nic , adic adev rata Evanghelie.
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Spune oare Pavel c ei fiind evrei nu sunt p c to i a a
cum sunt neamurile? Face i el o diferen între cei c rora a
fost trimis s le predice Evanghelia? Nu, iar lucrul acesta se va
vedea în versetul urm tor. Ceea ce spune Pavel aici este c ei
erau p c to i iudei i nu p c to i dintre neamuri i asta
constituia o diferen .

De ce a crezut Pavel i al ii în Hristos? Pentru c nu
erau p c to i? Nu, ci pentru c erau p c to i! Omul care are
nevoie s fie socotit neprih nit, adic s fie îndrept it, este
omul care nu are prin sine însu i aceast neprih nire, ci ce are
el este p catul. Pavel, fiind fariseu, lucra ca s ob in acea
neprih nire, dar când Hristos i a descoperit în el Evanghelia,
Saul din Tars a în eles c el este un p c tos iudeu. Orice lucru
cu care s ar fi putut l uda ca evreu trebuia lep dat de dragul lui
Hristos. Nimic nu le era de folos, ci numai credin a lui Isus
Hristos. Pavel s a v zut nevoit s recunoasc c nu poate fi
socotit neprih nit prin faptele legii, ci numai prin credin a lui
Isus Hristos. Când a în eles aceasta a crezut i el în Hristos,
împreun cu ceilal i apostoli „ca s fim socoti i neprih ni i prin
credin a lui Hristos”.

Observa i c în versetul 16 din stânga s au f cut dou
modific ri. Apare de 2 ori „lui” i nu de trei ori „în”. Aceasta nu
este o modificare a textului biblic ci o corectare necesar în
limba român , la acele traduceri unde nu s a tradus corect. De
dou ori în Galateni i o dat în Apocalipsa 14: 12 se vorbe te
despre credin a lui Isus Hristos. Credin a Lui este cea prin care
suntem socoti i neprih ni i. Dar ce este credin a Lui? La
aceast întrebare vom r spundemai târziu.

Versetul 16 este foarte important. El ne arat c omul
nu este îndrept it sau considerat neprih nit prin lege. Prin
nicio lege, indiferent cine a promulgat o, ci numai prin credin a
lui Isus Hristos. Cei care vor în elege aceasta vor zice i ei
împreun cu Pavel i apostolii: „am crezut i noi în Hristos
Isus, ca s fim socoti i neprih ni i prin credin a lui Hristos”.
Când credem în Isus Hristos, credin a Lui lucreaz în noi i
pentru noi i suntem îndrept i i, adic socoti i neprih ni i.

În cuvintele pe care Pavel le a spus lui Petru cu ocazia
schimb rii sale de atitudine se g se te un punct vital care
pentru a fi descoperit cere un pic de aten ie. Punctul este

Versetul 15: 

Noi suntem Iudei din 
fire, iar nu p c to i 

dintre Neamuri.  

Versetul 16: 

Totu i, fiindc  tim c  
omul nu este socotit 

neprih nit, prin 
faptele Legii, ci numai 

prin credin a lui Isus 
Hristos, am crezut i 

noi în Hristos Isus, ca 
s  fim socoti i 

neprih ni i prin 
credin a lui Hristos, iar 

nu prin faptele Legii; 
pentru c  nimeni nu 

va fi socotit 
neprih nit prin 
faptele Legii.  
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acesta: noi care suntem evrei din fire, care avem toate
avantajele pe care Dumnezeu le a dat urma ilor lui Avraam,
care i avem pe p rin i, avem leg mântul, legea, ceremoniile,
toate date evreilor în mod direct de Dumnezeu – noi care
suntem evrei din fire i nu p c to i dintre neamuri – chiar noi,
„am crezut … în Hristos Isus, ca s fim socoti i neprih ni i prin
credin a lui Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru c nimeni
nu va fi socotit neprih nit prin faptele Legii.” Petre, faptul c
am crezut în Hristos, de i suntem evrei, ca s fim îndrept i i
prin credin a Lui este o declara ie public a faptului c
recunoa tem c în lege nu se g se te îndrept irea, legea ne
condamn (Romani 3: 20), dar nu ne îndrept e te. Dac noi
care am avut atâtea privilegii nu am putut fi îndrept i i decât
prin credin a lui Isus, atunci aceste neamuri cum ar putea
altfel?

Experien ele conduse de Duhul lui Dumnezeu din
cartea Faptele apostolilor arat cu claritate c atât evreii, cât i
neamurile, nu puteau fi salva i decât prin credin a lui Isus
Hristos. Ne întoarcem la întrebarea de mai sus: ce este
credin a lui Isus?

Credin a vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin
Cuvântul lui Hristos (Romani 10: 17). Cuvântul este însu i
Hristos (Ioan 1: 1). Deci credin a vine prin Hristos. i nu numai
c vine prin Hristos, tot el o des vâr e te (Evrei 12: 2). Niciunul
dintre oameni nu poate spune despre credin a lui c este slab ,
decât dac ceea ce el nume te credin nu este de la Hristos.
Credin slab nu exist . Un om poate fi slab în credin , adic
îi este team s se încread în Dumnezeu, dar credin a care
vine de sus este tare. De aceea, numai prin credin a Lui poate
fi omul îndrept it. Hristos are o credin vie i dac credem în
El credin a Lui va lucra îndrept irea noastr . Hristos nu poate
s i exercite credin a Lui în noi i pentru noi decât dac îl
l s m s locuiasc în noi i credem în Cuvintele Sale. Credin a
pe care ne o va da nou atunci când îi vom preda întreaga
noastr fiin este propria Sa credin pe care puterile
întunericului au încercat o pân la extrem i nu au putut o
distruge, a fost aprobat de Dumnezeu i nu va da gre
niciodat . Noi nu trebuie s încerc m s fim ca El, s ne
stimul m mintea s gândeasc pozitiv, nu trebuie s exers m
s avem mult credin ca El, aceasta este îndrept ire prin
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fapte, ci pur i simplu s L l s m s ne dea credin a Sa i s o
dezvolte în noi pân la des vâr ire. Simplu! i totu i greu,
pentru c ne place îndrept irea prin fapte. Ioan 1: 12 ne spune
c cei care cred în Numele Lui au primit dreptul de a se face
copii ai lui Dumnezeu. A crede în Numele S u înseamn a
crede c El este Fiul lui Dumnezeu, adic Dumnezeu adev rat.
A crede c este Fiul lui Dumnezeu, El fiul Mariei, înseamn a
crede c s a f cut om ca i noi (1 Timotei 3: 1611), noi care tr im
ast zi pe p mânt. Mintea noastr trebuie s fie a Lui i
gândurile noastre s fie supuse gândurilor Lui (Filipeni 2: 5, 2
Corinteni 10: 5). Aceasta înseamn o refacere a chipului i a
sem n rii Sale în noi. O nou genez ! Când credem a a,
în elegem c El trebuie s fie cu totul al nostru i noi cu totul ai
Lui. Când acest lucru se va întâmpla, când El va tr i în noi,
Mântuitorul î i va exercita propria Sa credin i vom fi
îndrept i i.

Credin a lui Isus! Se vorbe te despre ea, dar nu este
în eleas . Ce anume este credin a lui Isus, care apar ine
Evangheliei din Epistola c tre Galateni i soliei celui de al
treilea înger din Apocalipsa 14? Isus devenind purt torul
p catelor noastre pentru a putea deveni Mântuitorul care ne
iart p catele. El a fost tratat a a cum meritam s fim trata i
noi. El a venit în aceast lume pentru a lua p catele oamenilor,
pentru ca aceia dintre oameni care doresc s poat lua
neprih nirea Sa. Credin a în capacitatea lui Hristos de a ne
salva în mod amplu, cu totul i pe deplin este credin a lui Isus.
De a ne salva din p cat i nu în p cat. Ceea ce nu a putut
împlini cu evreii, din pricina necredin ei lor în Evanghelia
Vechiului Testament, trebuie s împlineasc cu noi, dup
aceea i Evanghelie dar v zut pe viu în Noul Testament.

„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

11 Traducerile care folosesc Textus Receptus spun în loc de „cel ce”, „Dumnezeu” i este numai normal s fie
a a – Emanuel, Dumnezeu cu noi.
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Este Hristos un slujitor al p catului? Pavel spune c nu.
Îns la întrebarea aceasta trebuie s r spundem noi i putem
face aceasta numai dac în elegem exact ce întreab Pavel. Ce
înseamn s fi g sit ca p c tos? S fi p c tos, evident! Dar ce
înseamn s fi p c tos? S p c tuie ti, evident! Dar cine îmi
spune mie c sunt p c tos pentru c p c tuiesc? Biserica?
Comitetul? Sinodul sau papa? Nu! Legea! Ea este cea care îmi
spune ce este p catul i ori de câte ori vreau s tiu ce este
p c tos în ochii lui Dumnezeu nu am de f cut altceva decât s
merg la Lege i la m rturie:

„… prin Lege vine cuno tin a deplin a p catului.”

Romani 3: 20

„«La lege i la m rturie!» C ci dac nu vor vorbi a a,
nu vor mai r s ri12 zorile pentru poporul acesta.”

Isaia 8:20

Într o alt epistol Pavel ne explic faptul c dac nu
mai exist Lege numai exist p cat:

„c ci f r Lege, p catul este mort.”

Romani 7: 8

Iar Ioan este i el foarte clar:

„Oricine face p cat, face i f r delege; i
p catul este f r delege.”

1 Ioan 3: 4

A fi g sit p c tos înseamn a fi g sit c lc tor al Legii. A
fi g sit c lc tor de Lege, f r de Lege, în vreme ce încerci s fi
socotit neprih nit prin Hristos înseamn c faci din Hristos un
slujitor al p catului. Dar El nu este un slujitor al p catului. Cine
tr ie te prin credin a lui Isus Hristos trebuie s fie separat de
p cat.

„Totu i temelia tare a lui Dumnezeu st
nezguduit , având pecetea aceasta: «Domnul

cunoa te pe cei ce sunt ai Lui»; i: «Oricine roste te

12 Sau „La lege i la m rturie; dac ei nu vorbesc conform acestui cuvânt, este pentru c nu au lumin în ei.” –
Fidela.

Versetul 17: 

Dar dac , în timp ce 
c ut m s  fim socoti i 
neprih ni i în Hristos, 

i noi în ine am fi 
g si i ca p c to i, 
este oare Hristos un 

slujitor al p catului? 
Nicidecum! 
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Numele Domnului, s se dep rteze de
f r delege!»”

2 Timotei 2: 19

Adic s nu mai p c tuiasc . În vreme ce marea mas
a cre tin t ii caut s fie îndrept it prin credin a în (sau lui)
Isus Hristos, face din Mântuitorul un slujitor al p catului, prin
aceea c nu sunt supu i Legii Sale. Dar El nu este un slujitor al
p catului!

P catul este înc lcarea Legii. Care Lege? C lcarea
c rei Legi constituie p catul?

„Deci ce vom zice? Legea este ceva p c tos?
Nicidecum! Dimpotriv , p catul nu l am cunoscut
decât prin Lege. De pild , n a fi cunoscut pofta,
dac Legea numi ar fi spus: «S nu pofte ti!» Apoi
p catul a luat prilejul, i a f cut s se nasc în mine

prin porunca tot felul de pofte; c ci f r Lege,
p catul este mort.”

Romani 7: 7 8

Deci, „S nu pofte ti!” face parte din Legea care îmi
arat p catul. Dar acea Lege îmi mai spune „s nu m rturise ti
strâmb împotriva aproapelui t u”, „s nu furi”, „s nu
preacurve ti”, „s nu ai al i Dumnezeu în afar de Mine”, „adu
i aminte de ziua de odihn ” etc. Legea care îmi spune mie ce
este p catul este Legea pe care Dumnezeu a rostit o, pe care a
scris o de dou ori pe dou table i în care se reg sesc toate
poruncile morale din Sfintele Scripturi. Ea este Legea care
arat omului ce este p catul, prin aflarea ei vine cuno tin a
p catului, adic tim când p c tuim. Aceasta este Legea,
singura Lege, prin care atunci când „c ut m s fim socoti i
neprih ni i în Hristos” am putea fi „g si i ca p c to i”. P catul
nu exist f r Legea lui Dumnezeu. Dar în vreme ce Legea
aceasta îmi arat vina, ea nu poate fi i o cale pentru
îndrept ire. Domnul Hristos nu a venit în aceast lume pentru
a fi un slujitor al p catului, ci pentru a i salva pe oameni din
p cat. Cu alte cuvinte Hristos a venit s îi ajute pe oameni ca s
nu mai încalce Legea lui Dumnezeu. „Du te i s nu mai
p c tuie ti” s a auzit des de pe buzele Lui. Credin a Lui este c
ne poate salva de orice p cat:
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„El S a dat pe Sine însu i pentru noi, ca s ne
r scumpere din orice f r delege, i s i cur easc

un norod care s fie al Lui, plin de râvn pentru
fapte bune.”

Tit 2: 14

Oare Hristos i a îndrept it pe oameni ca apoi ace tia
s fie liberi s calce Legea? Asta este ceea ce întreab Pavel.
„Nicidecum”, r spunde tot el. I a salvat pe oameni din p cat ca
ei s continue s tr iasc în p cat? „Nicidecum”. C ut m s
fim îndrept i i prin Hristos pentru ca s putem s p c tuim în
continuare? „Nicidecum”. Faptele bune sunt un rezultat al
celor fl mânzi i înseta i dup neprih nire, a celor care tr iesc
prin credin a lui Isus Hristos.

Când credem Cuvintele lui Dumnezeu i mergem la
Isus cu toate sl biciunile noastre, când îl primim în inim pe
deplin, El este al nostru i noi ai Lui, când credin a Sa lucreaz
în noi, atunci Legea va fi de asemenea acolo.

Despre asta a vorbit Pavel în cuvintele:

„Iat , vin zile, zice Domnul, când voi face cu
casa lui Israel i cu casa lui Iuda un leg mânt nou;
nu ca leg mântul, pe care l am f cut cu p rin ii lor,
în ziua când i am apucat demân , ca s i scot din
ara Egiptului. Pentru c n au r mas în leg mântul
Meu, i nici Mie nu Mi a p sat de ei, zice Domnul.
Dar iat leg mântul, pe care l voi face cu casa lui
Israel, dup acele zile, zice Domnul: voi pune legile
Mele în mintea lor i le voi scrie în inimile lor; Eu voi

fi Dumnezeul lor, i ei vor fi poporul Meu.

Evrei 8: 8 10

Fiecare suflet s poarte pe inim i în minte pentru
totdeauna c îndrept irea prin credin a lui Isus Hristos
înseamn abandonarea total a p catului, inerea în frâu a firii
p mânte ti care este supus Duhului. Prin Duhul vom servi
Domnului i nu p catului. Credin a lui Hristos nu justific
prezen a p catului.
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„O, adev rat i cu totul vrednic de primit este cuvântul,
care zice: «Hristos Isus a venit în lume ca s mântuiasc pe cei
p c to i»” (1 Timotei 1: 15). To i oamenii au p c tuit i sunt
vinova i înaintea lui Dumnezeu; dar to i, indiferent de
na ionalitate sau clas , pot accepta ceea ce a fost imposibil de
acceptat pentru cei care se îndrept eau prin faptele legii:
„Omul acesta prime te pe p c to i, i m nânc cu ei.” (Luca
15: 2). Ce binecuvântare! Un p c tos t iat împrejur nu este mai
bun decât un p c tos net iat împrejur (Amos 5: 12, Ioan 8: 24).
P c tosul care a trecut prin ritualul botezului nu este mai bun
decât p c tosul care n a m rturisit niciodat credin a. P catul
este p cat, i p c to ii sunt p c to i, indiferent c sunt în
biseric sau afar . Dar, mul umit lui Dumnezeu, Hristos este
jertfa pentru p catele noastre, tot a a cum El este jertfa
pentru p catele lumii întregi. Exist speran pentru membrul
neconvertit al bisericii la fel ca i pentru p c tosul care n a
rostit niciodat numele lui Hristos. Aceea i Evanghelie care
este predicat lumii trebuie predicat bisericii, pentru c nu
este decât o Evanghelie. Ea sluje te la convertirea p c to ilor
din lume la fel ca i a p c to ilor ce sunt membrii în biseric . i
în acela i timp reînnoie te pe aceia care sunt cu adev rat în
Hristos.

Dup ce afirm c un om care a ales s tr iasc prin
credin trebuie s tr iasc separat de p cat pentru a nu face
din Hristos Domnul un slujitor al p catului, apostolul Pavel îi
înva pe galateni c refacerea a ceea ce ei au stricat se poate
asem na cu o înc lcare a Legii. Ceea ce ei au stricat atunci
când L au primit pe Hristos a fost credin a lor c îndrept irea
se prime te prin Lege. Acum, dup ce au primit neprih nirea
prin credin a lui Hristos, a cl di lucrurile vechi la care au
renun at reprezint o c lcare a Legii, cu alte cuvinte ei se afl
într o situa ie nepl cut Creatorului lor. Legea i m rturia ne
arat c îndrept irea vine prin credin . A crede altfel i a
ac iona conform acestei credin e diferite este o înc lcare a
Legii.

Recl direa structurii îndrept irii prin fapte, care a fost
lep dat pentru îndrept irea prin credin reprezint o
înc lcare a Legii pentru c „eu, prin Lege, am murit fa de
Lege, ca s tr iesc pentru Dumnezeu.” Mul i î i închipuie c
versetul 19 este o dovad a faptului c Legea a murit pironit

Versetul 18: 

C ci, dac  zidesc 
iar i lucrurile, pe 

cari le-am stricat, m  
ar t ca un c lc tor 

de lege. 

Versetul 19 

C ci eu, prin Lege, 
am murit fa  de 

Lege, ca s  tr iesc 
pentru Dumnezeu.  
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pe cruce. Dar Pavel nu spune c Legea a murit, ci c el a murit
fa de Lege. Noi trebuie s vedem ce înseamn a muri fa de
Lege. Cummoare omul fa de Lege? Dac urm rim cu aten ie
ultimele versete studiate pân acum observ m c apostolul
neamurilor ne spune c renun area la idea îndrept irii prin
fapte i acceptarea îndrept irii prin credin m face s fiu
mort fa de Lege, prin Lege. De ce? Moartea omului este
consecin a c lc rii de Lege. Moartea este pedeapsa, dar
aceast pedeaps a luat o Hristos asupra Sa. Crezând acest
lucru i acceptând moartea, învierea i îndrept irea Sa, omul
moare fa de Lege odat cu Hristos, în sensul c Legea numai
are nicio putere asupra Sa. El moare, dar tr ie te o via nou
în Hristos pentru Dumnezeu. Dac din nou tr ie te în p cat el
cade din nou sub inciden a Legii. Sub nicio form versetul 19
nu poate fi folosit pentru a demonstra c Legea nu mai trebuie
p zit , pentru c nu Legea a murit, ci omul fa de ea.

Pavel ne prezint cazul lui. El a murit împreun cu
Hristos, care a purtat pe cruce pedeapsa care trebuia s cad
asupra lui din cauza p catelor f cute, dar pentru c Hristos a
înviat i Pavel tr ie te, dar nu mai tr ie te el, ci Hristos tr ie te
în el. Pavel este acum un om nou, mort fa de Legea care nu îl
mai poate condamna.

„ tim bine c omul nostru cel vechi a fost
r stignit împreun cu El, pentru ca trupul p catului
s fie dezbr cat de puterea lui, în a a fel ca s nu

mai fim robi ai p catului; c ci cine a murit, de drept,
este izb vit de p cat.”

Romani 6: 6 7

Moartea Domnului Hristos, care a fost un sacrificiu
pentru fiecare suflet, nu este doar mijlocul care d posibilitatea
exercit rii credin ei de c tre oameni, ci în ea este oferit darul
credin ei pentru fiecare suflet. Crucea nu este doar
în elepciunea lui Dumnezeu dezv luit nou , ea este i
puterea lui Dumnezeu care ac ioneaz pentru eliberarea
noastr din p cate. Aceast eliberare nu înseamn doar
iertarea de p cat ci i puterea primit de a numai p c tui.

De i Hristos a murit în locul nostru i a luat pedeapsa
pe care noi o meritam i noi trebuie s murim împreun cu El.

Versetul 20: 

Am fost r stignit 
împreun  cu Hristos, i 

tr iesc... dar nu mai 
tr iesc eu, ci Hristos 

tr ie te în mine. i 
via a, pe care o 

tr iesc acum în trup, 
o tr iesc în credin a 
în Fiul lui Dumnezeu, 

care m-a iubit i S-a 
dat pe Sine însu i 

pentru mine. 
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Aceast moarte înseamn dispari ia omului vechi, na terea din
nou, iar apoi o via tr it prin credin a în Fiul lui Dumnezeu. O
astfel de via nu poate accepta prezen a p catului, omul
n scut din Dumnezeu nu p c tuie te (1 Ioan 3: 9).

Dac ne am fi putut mântui singuri moartea lui Hristos
nu ar fi fost necesar . Dar pentru c noi nu ne putem mântui a
fost necesar ca Fiul lui Dumnezeu s moar pentru noi.

La crea iune omul a fost creat dup chipul i
asem narea lui Dumnezeu (Geneza 1: 26). Cel prin care
Dumnezeu a creat totul, inclusiv omul, este Domnul Hristos
(Coloseni 1: 16). Dup c derea în p cat omul a pierdut chipul
lui Dumnezeu, dar acest chip trebuie ref cut în om pentru ca
acesta s poat mo teni via a ve nic . Acest proces de
refacere a chipului divin, recreerea omului, nu poate fi efectuat
i dus la des vâr ire decât prin Hristos (Ioan 15: 5 i Coloseni 1:
19 20).

.

Versetul 21: 

Nu vreau s  fac 
z darnic harul lui 

Dumnezeu; c ci dac  
neprih nirea se 

cap t  prin Lege, 
degeaba a murit 

Hristos. 
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TESTUL 2 

 

1. Ce dovad prezint Pavel c apostolii de la Ierusalim credeau la fel ca i el în ceea ce
prive te t ierea împrejur?

a) apostolii nu credeau ca i Pavel
b) faptul c de i cei veni i de la Iacov credeau diferit au stat de vorb cu el
c) faptul c lui Tit nu i s a cerut s se taie împrejur

2. Ce vrea s spun Pavel în Galateni 2: 15?

a) c evreii nu sunt p c to i
b) c natura iudaic nu este p c toas
c) c pân i pentru ei care sunt evrei credin a în Hristos este o necesitate

3. Prin cine vine îndrept irea?

a) prin Lege
b) prin credin a lui Isus Hristos
c) prin ambele

4. Ce face un om care dorind s fie îndrept it prin credin continu s p c tuiasc ?

a) face din Hristos un slujitor al p catului
b) tr ie te o via de sfânt de vreme ce se încrede în Domnul, dar din cauza firii

p mânte ti nu poate birui întotdeauna p catul
c) se lupt s numai p c tuiasc , dar dac nu poate nu vede în aceasta o problem

5. Ce înseamn ca prin Lege s fi mort fa de Lege?

a) c Legea a fost desfiin at
b) c ammurit împreun cu Hristos i astfel Legea nu ne mai condamn
c) omul nu poate muri fa de Lege, aici e o expresie metaforic

6. Moartea Domnului Hristos a f cut s nu mai fie necesar s ascult m de Lege?

a) da
b) nu
c) în anumite situa ii, ca de exemplu atunci când firea e mai puternic

Nume i prenume: Nota:

________________________________
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7. Cât din Lege numai trebuie s ascult m datorit mor ii Domnului Hristos?

a) noi suntem datori s împlinim toat Legea
b) biserica ne spune acest lucru
c) lucrul acesta depinde de firea fiec ruia

8. Ce înseamn a fi crucificat împreun cu Hristos?

a) e un limbaj figurat care arat doar c Hristos a murit pentru mine
b) s cred în jertfa Sa isp itoare
c) ca omul vechi s moar i s învie împreun cu Hristos. Cel care face astfel moare

fa de p cat i tr ie te o via f r p cat.

9. Cum trebuie tr it via a unui om r stignit cu Hristos?

a) la fel ca în trecut doar c acum regret când gre e te
b) prin credin a lui Isus Hristos ceea ce înseamn c se admite c p catul nu trebuie

s mai fie st pân
c) f cându i datoria fa de biseric

10. Faptul c Hristos a murit ne spune c :

a) Legea a fost desfiin at la cruce
b) vom putea fi cu to ii mântui i
c) noi nu ne puteam salva singuri indiferent cât de mult am fi dorit aceasta


