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Studiul care îʠi poate schimba viaʠa!
Epistolac£treGalateniesteunadincelemaiimportantescrierialeapostoluluiPavel.
ImportanìaeideǦalungultimpuluièiînmodspecialpentrucreètinuldeast£zi,careseafl£
foarteaproapederevenireaDomnuluiHristos,estedat£defaptulc£aceast£scrisoarepune
împreun£èiexplic£noìiunilefundamentalealecredinìeicreètine.Acesteasuntevanghelia,
legea,harul,leg£minteleèineprih£nireaprincredinì£.Înìeleseindependentunelefaì£de
altele, fiecare dintre aceste noìiuni, deèi poate definite corect, ne pot oferi o perspectiv£
incomplet£,uneorichiargreèit£,asupraplanuluidemântuire.Priviteèiînìelesecanoìiuni
dependente unele faì£ de altele ele alc£tuiesc lucrarea lui Dumnezeu pentru mântuirea
omuluic£zutînp£cat.Vesteabun£peînìelesultuturor.
Pavel1aînìelesînceconst£planuldemântuireèiceurm£reèteDumnezeuprinelèi
astfelapututs£declare:
„PeElÎlpropov£duimnoi,çisf£tuimpeoriceom,çiînv£ì£mpeoriceom
întoat£înìelepciunea,cas£înf£ìiç£mpeoriceom,des£vârçitînHristosIsus.
Iat£lacelucrezeu,çim£luptdup£lucrareaputeriiLui,carelucreaz£cut£rieîn
mine.”ǦColoseni1:28Ǧ29
Cel care va dedica cu sârguinì£ timp pentru studiul Epistolei c£tre Galateni se va
întâlnicuEvangheliaaèacumnuacunoscutǦoniciodat£.gioridecâteorivareluastudiul
acesteiepistolesevasimìicaunîncep£torînceacepriveètetainaevangheliei.

Înainte de a începe studiul
Principalulinstrumentalstudiuluidumneavoastr£îlreprezint£SfântaScriptura.S£
nuuitaìirug£ciunea,umilireaèidispoziìiadeafieleviînècoalaluiHristos.Omulcareeste
dispuss£Ǧèilasedeopartepropriavoinì£vafibinecuvântatdeDumnezeuprinstudiu.

EstefoarteimportantcaînaintedeaparcurgematerialulprimitdelaInstitutulSola
Scriptura s£ v£ familiarizaìi foarte bine cu pasajele din Galateni care vor fi cercetate în
studiul respectiv. Recitiìi aceste pasaje de câte ori este nevoie èi în timp ce parcurgeìi
studiulprimitìineìiBibliaaproapepentruaoconsulta.

La fiecare studiu veìi primi un set de zece întreb£ri la care trebuie s£ r£spundeìi
dup£finalizareastudiului.R£spunsurileleveìitrimiteprinpoèt£laadresanoastr£,iardup£
corectarealorleveìiprimiînapoiîmpreun£custudiulurm£tor.

Dac£ deǦa lungul studiului apar întreb£ri legate de curs sau de Epistola c£tre
Galateninuezitaìis£necontactaìiprineǦmail,prinpoèt£sautelefonic.
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Introducere

Epistola c£tre Galateni trebuie s£ ocupe un rol principal în c£ut£rile aceluia care
m£rturiseète c£ èiǦa pus speranìele èi aètept£rile în f£g£duinìele lui Dumnezeu. Aceast£
scrisoarealuiPavelneprezint£modulîncareDumnezeulucreaz£pentrusalvareaomului
dinruinaprodus£dep£cat.SubiectulcentralesteEvangheliaDomnuluiIsusHristos.Pentru
anuaveaideiconfuzelegatederestaurareaèimântuireaomuluiaceast£epistol£trebuie
înìeleas£înmodcorectînrelaìiecucelelalteadev£rurialeSfintelorScripturi.
Dup£ceauvizitatbisericiledinPisidiaçidinregiunileînvecinate,PavelçiSilaînsoìiìi
deTimoteiautrecutîn„ìinutulFrigieiçiGalatiei”(Fapte16:1Ǧ6),undeaupropov£duitcu
putereEvanghelia.Galatiaeraoregiunep£gân£,iar,cândapostoliiaupredicatEvanghelia
locuitorilordeacolo,eisǦaubucuratdesoliacarelef£g£duiaeliberaredinrobiap£catului.
Pavel çi conlucr£torii lui au proclamat înv£ì£tura neprih£nirii prin credinìa în jertfa
isp£çitoare a lui Hristos. Ei LǦau prezentat pe Hristos ca fiind Acela care, v£zând starea
lipsit£de ajutor a neamuluiomenesc c£zut, avenits£r£scumperepe b£rbaìi çi pefemei,
tr£indoviaì£deascultarefaì£deLegealuiDumnezeuçipl£tindpreìulvinov£ìiei.Înlumina
crucii, mulìi din cei care înainte nǦau cunoscut nimic despre adev£ratul Dumnezeu au
începuts£înìeleag£m£reìiaiubiriiTat£lui.
În felul acesta, galatenii au fost înv£ìaìi adev£rurile fundamentale cu privire la
„Dumnezeu Tat£l” çi „Domnul nostru Isus Hristos”, care „SǦa dat pe Sine Însuçi pentru
p£catele noastre, ca s£ ne smulg£ din acest veac r£u, dup£ voia Dumnezeului nostru çi
Tat£l”. „Prin auzirea credinìei”, ei au primit Duhul lui Dumnezeu çi au devenit „fii ai lui
Dumnezeu,princredinìaînHristosIsus”(Galateni1:3Ǧ4;3:2,26).Cutimpulîns£,auap£rut
nièteschimb£ri.
ÎntimpcePavellucraîncâmpurinoiînuneledinlocurileîncarelucraseîntrecutau
ap£rutuneleprobleme.LaCorintausositveètidinbisericileGalatieicareanunìauc£ostare
de mare confuzie èi chiar apostazie cuprinsese bisericile de acolo. În aproape fiecare
biseric£intraser£oamenicareerauiudeiprinnaètere,darcare,dup£acceptarealuiHristos
aufostinfluenìaìidec£treînv£ì£toriiiudeilor.Aceètiaaul£satlaoparteEvangheliaèiau
acceptat înv£ì£turile iudeilor, înv£ì£turi care spuneau c£ mântuirea se obìine prin
ascultareadeprecepteleceremoniale,învremecepriveaucaunlucrudemic£importanì£
credinìa în Mesia èi ascultarea de poruncile morale ale lui Dumnezeu. În felul acesta solii
iudaismului2aureuèits£îndep£rtezepemulìicarecrezuser£înEvangheliedelaînv£ì£tura
acesteia.Unuldinpuncteleîncareaceètiînv£ì£toriiudeiauatacatestepersoanaluiPavel,
pecareeiîlconsiderauafif£r£autoritatedivin£.Auspusdespreelc£nuafostunucenical
Domnului Hristos, nu a primit nicio trimitere de la El èi c£ susìine înv£ì£turi care sunt în
direct£opoziìiecuceeacePetruèiIacov,precumèiceilalìiapostoli,susìin.
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Primeledou£capitolealeepistoleisuntînfondoexplicareèioap£rarealuiPavelèia
Evangheliei pe care el a vestitǦo în trecut Galatenilor èi despre care va vorbi din nou în
aceast£epistol£.Urm£toareletreicapitolevorbescdespreEvanghelieèirelaìiaacesteiacu
credinìa,legea,neprih£nireaèiîndrept£ìirea(princredinì£)èileg£mintele.Înultimulcapitol
Pavel d£ câteva îndemnuri însoìite de o scurt£ concluzie la toate cuvintele scrise de el în
celetreicapitoleprecedente.
Epistola c£tre Galateni este o carte care înc£ mai încurc£ cercetarea multor
credincioèi, chiar èi teologi, din cauza conflictului aparent de neîmp£cat între lege èi
credinì£. Citind Epistola c£tre Romani se poate vedea c£ apostolul susìinea c£ „legea,
negreèit,estesfânt£,èi poruncaestesfânt£,dreapt£èibun£”(Romani7: 12)iar natura ei
„este duhovniceasc£” (Romani 7: 14). În Epistola c£tre Galateni se pare îns£ c£ Pavel se
contrazice. Aparentele discrepanìe dintre cele dou£ epistole continu£ s£ pun£ în
încurc£tur£pemulìi.Celemair£spânditecomentariiasupraacesteichestiunisuntfiefoarte
slabalc£tuite,fiesuntîmpotrivalegii.Alteleacord£legiicaracteristicipecareDumnezeunu
ileǦadat.
Una din încerc£rile cele mai dificile ale lui Pavel a constat în faptul c£ a avut de
prezentatEvangheliaunorclasediferitedeoameniînceeacepriveèteminteaèimodulde
gândire.AceastacereailuminareasaèiungereacuDuhulSfânt.Cititoriiacesteiepistoleau
nevoie èi ei de aceste dou£ binecuvânt£ri pentru ca aceste cuvinte scrise de Pavel sub
inspiraìiedivin£s£poat£fiînìeleseîntrǦunmodcorect.
Credemc£Dumnezeuvabinecuvântacuacestedou£daruripeaceiacarecaut£cu
adev£rats£împlineasc£,prinputereaDuhuluiSfânt,ceeacest£scris.
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Capitolul 1
În apĆrarea Evangheliei

Versetul 1:
„Pavel, apostol nu de
la oameni, nici printrun om, ci prin Isus
Hristos, Ěi prin
Dumnezeu Tat¿l, care
L-a înviat din morĞi”


Urm£rind cu atenìie introducerile din scrisorile lui
Pavel putem observa c£ acesta vorbeète despre sine ca fiind
apostolèiroballuiIsusHristos,îns£f£r£aîncercas£justificeîn
vreun fel aceast£ poziìie. Epistola c£tre Galateni conìine o
introducere deosebit£ care se datoreaz£ punerii sub semnul
întreb£rii a poziìiei lui Pavel èi este o dovad£ c£ bisericile din
Galatia au ajuns s£ pun£ la îndoial£ faptul c£ Pavel a fost
chematdeDumnezeulaaceast£lucrare. 

Un„apostol”esteopersoan£trimis£cuoîns£rcinare.
Încrederea care îi este acordat£ apostolului este direct
proporìional£ cu încrederea acordat£ celui care lǦa trimis,
pentruc£celtrimisnurosteètecuvinteleluicialeaceluiacare
lǦatrimis.PavelafostunsoltrimisdeDumnezeuèitrebuias£
duc£ neamurilor o solie. El nu a fost trimis de oameni, ci de
Dumnezeu,iaracestlucruconfer£autoritatecelorspusedeel.
Cuvintele lui conìin solia pe care Dumnezeu lǦa trimis s£ o
spun£, iar Duhul Sfânt îl sprijin£ în aceast£ lucrare. Citind
oricare carte a Bibliei nu trebuie s£ fim împiedicaìi de
personalitatea autorului sau de individualitatea lui. Fiecare
autor biblic èiǦa p£strat aceste caracteristici, dar mesajul
transmisdeelestecelalluiDumnezeu.Pavelm£rturiseètec£
trimiterea sa a fost de origine divin£, el este solul lui
DumnezeuèialFiuluiS£u.Nimicdeorigineomeneasc£nuse
afl£ la baza trimiterii sale èi acest lucru poate fi v£zut èi în
modulîncareîèidescriemunca:
„PeElÎlpropov£duimnoi,çisf£tuimpeorice
om,çiînv£ì£mpeoriceomîntoat£înìelepciunea,
cas£înf£ìiç£mpeoriceom,des£vârçitînHristos
Isus.Iat£lacelucrezeu,çim£luptdup£lucrarea
puteriiLui,carelucreaz£cut£rieînmine.”
Coloseni1:28Ǧ29

Ceea ce Pavel îi înv£ìa pe oameni era Evanghelia în
care nu este cuprins£ doar vestea bun£ a morìii èi învierii
Domnului Hristos, ci èi binecuvântarea care însoìeète aceste
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dou£ evenimente Ǧ posibilitatea de a deveni des£vârèiìi în
Hristos. Coloseni 1: 28Ǧ29 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
Dumnezeuoaèteapt£delapoporulS£u.Spunândacelaèilucru
Pavel certific£ faptul c£ este solul lui Dumnezeu èi nu al
omului.
Versetul 2:
Ěi toĞi fraĞii care sunt
împreun¿ cu mine,
c¿tre Bisericile
Galatiei:


Primul verset al epistolei reprezint£ o ap£rare a
chem£rii sale ca apostol al neamurilor, iar împreun£ cu
urm£toarelepatruversetealc£tuiescoscurt£Evangheliecare
nespuneînesenì£ceestemântuirea.

Era lucru obiçnuit pentru Pavel s£ includ£ numele
colaboratorilor s£i în salut£rile epistolelor sale. Astfel la 1
Corinteni 1: 1 el pomeneçte pe Sostene çi în Filipeni 1: 1 pe
Timotei.Avândînvederefaptulc£sepoatecaaceast£epistol£
çiaceeac£treRomanis£fifostscrisecamînacelaçitimp,din
Corint(veziRomani16:21Ǧ23),fraìiicareeraucuel,sǦarputea
s£fieceiamintiìiînRomani16.Salutareadinaceast£scrisoare
seafl£încontrastcuaproapetoatecelelaltepecareleǦascris
Pavel.Nug£simaicioexprimaredeafecìiunepersonal£,cade
pild£ „iubiìi” din Rom 1: 7, sau de încredere în loialitatea lor
faì£deadev£r,caîn1Tesaloniceni1:3,nug£simoexprimare
de apreciere personal£ pentru credincioçia sau serviciul lor
creçtin. Ce diferenì£ este în introducerea epistolei c£tre
Corintenièiceac£treGalateni!AtuncicândleǦascriscelordin
Corint el a manifestat o grij£ èi atenìie deosebit£ însoìite de
tandreìe, iar aici dojeneète pe un ton grav bisericile Galatiei.
Ceadeterminatoastfeldeabordare?ÎnmodcertscriereasǦa
f£cutsubinspiraìiaDuhuluiSfânt,altfelnuamputeaspunec£
epistola este inspirat£ èi nuǦl putem acuza pe Pavel de o
purtare greèit£. Înseamn£ c£ urmeaz£ s£ g£sim în acest
r£spuns o lecìie pentru viaìa de credinì£. Fraìii din Corint au
fost biruiìi de ispit£ èi înèelaìi de sofismele acelor care
prezentau eroarea ca fiind adev£r. Auzind èi dând crezare
acestor idei ei au devenit confuzi èi sǦau r£t£cit. Pentru aǦi
ajutas£disting£adev£ruldeeroarePavelamanifestatomare
grij£ èi r£bdare faì£ de ei. Dac£ ar fi fost aspru nu ar fi putut
manifesta influenì£ în corectarea lor. Situaìia bisericilor din
Galatia era diferit£; ei manifestau o eroare deschis£,
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nemascat£, care înlocuia credinìa Evangheliei. Domnul
Hristos, stâlpul èi 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
apostaziaîncareseaflaueltrebuias£prezintelucrurileînmod
decisiv èi s£ le aduc£ întrǦo poziìie în care s£Ǧèi recunoasc£
stareaspiritual£.
Versetul 3
Har Ěi pace vou¿ de
la Dumnezeu Tat¿l, Ěi
de la Domnul nostru
Isus Hristos!


Harul3 este o favoare. Una nemeritat£ de c£tre om.
Salutarea lui Pavel evoc£ faptul c£ Dumnezeu a trimis har èi
paceomuluic£zutînp£cat.Harulèipaceafacposibil£lucrarea
deîndrept£ìireèimântuireaoamenilor.Acestecuvintenusunt
doar o form£ de politeìe prin care Pavel salut£ destinatarii
epistolei sale. Ele conìin bineìea lui Dumnezeu, favoarea èi
pacea Sa pentru orice suflet care citeète sau aude aceast£
scriere inspirat£. Nu exist£ pace adev£rat£ dac£ aceasta nu
este pacea lui Dumnezeu. Dar, în vreme ce harul este pentru
toìi oamenii4, pacea este numai pentru cei care sunt ai Lui5.
Urarea este o chemare la pace între om èi Dumnezeu; omul
este chemat s£ renunìe la c£ile lui rele èi s£ se întoarc£ la
Dumnezeu.SfatuldepacedintreDumnezeuèiFiulS£uafost
f£cutpentrumântuireaomuluièirestaurarealui.
„fivorbeçteǦi,spunând:Astfelvorbeçte
DOMNULoçtirilor,zicând:Iat£,peb£rbatulalc£rui
numeesteL$STARUL;fielvacreçtedinloculluiçi
vaconstruitemplulDOMNULUI;Chiarelva
construitemplulDOMNULUIçielvapurtagloriaçi
vaçedeaçivaconducepetronuls£u;çivafipreot
petronuls£u,çisfatuldepacevafiîntreei
amândoi.”
Zaharia6:12Ǧ136

SfatuldepacedecarevorbeèteZaharianuestealtceva
decâtrezultatulplanuluidemântuireprincareTat£lèiFiulau
iniìiatunnouprocesde„creaìie”,recreaìiafiinìeiumane,omul
n£scut din nou. Acesta este cel care are pace, pentru c£ el
beneficiaz£depacealuiHristos.DeèipaceaudoarceicareèiǦ


3
ɖɏɇɑ,charis,Ǧhar,bun£tate,favoare.
4

Deèinupentrutotdeauna.
„«Ceir£inǦaupace»ziceDumnezeulmeu.”ǦIsaia57:21.
6
TraducereaFidela.
5
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au predat pe deplin viaìa Mântuitorului, urarea, ca favoare èi
chemare,estepentrutoat£lumea.Fiecareompoatebeneficia
depacedac£îlarepeDomnulHristos.
„Daracum,înHristosIsus,voi,cariodinioar£
eraìidep£rtaìi,aìifostapropiaìiprinsângelelui
Hristos.C£ciElestepaceanoastr£…”
Efeseni2:13Ǧ14

AmintinduǦnecuvinteleluiPaveldinColoseni1:28Ǧ29
princareapostolulèiǦadescrislucrarea,aceeadeaînf£ìièape
cei credincioèi des£vârèiìi înaintea lui Dumnezeu, urarea din
Epistolac£treGalateniconìineochemarepentruceic£rorali
sǦa dat har, o chemare la pace prin acceptarea planului de
mântuire, a procesului naèterii din nou. În aceste cuvinte se
g£seèteopartedinadev£rulEvangheliei.
Versetul 4:
El S-a dat pe Sine
însuĚi pentru p¿catele
noastre, ca s¿ ne
smulg¿ din acest
veac r¿u, dup¿ voia
Dumnezeului nostru Ěi
Tat¿l.


Versetul al patrulea este adev£rul fundamental al
creètinismului. Pentru a ne smulge din aceast£ lume7 rea
Domnul Hristos a trebuit s£ se ofere pe Sine însuèi pentru
p£catele noastre. Dar ce înseamn£ acest lucru? Ceea ce face
aceast£ lume s£ fie rea este p£catul omului. P£catul ne
aparìine nou£ èi fiecare este responsabil pentru propriile
p£cate. Lumea este rea pentru c£ este plin£ de oameni
p£c£toèi.Smulgereadinaceast£lumenuînseamn£scoaterea
din lumea rea a p£c£toèilor care cred în Hristos, ci eliberarea
omului de p£cat. Dac£ cercet£m cu atenìie Sfintele Scripturi
observ£m c£ problema nu este în exteriorul nostru. Domnul
IsuscândserugaTat£luiîngr£dinaGhetsimanipentruucenicii
S£ispuneac£nuîiceres£îiscoat£dinlume,cis£Ǧip£zeasc£
decelr£u(Ioan17:15).CeicareLǦauurmatpeMântuitorulnu
maisunt din lume8,deèilocuiesc înea, dup£ cumnici Hristos
nu este din lume (Ioan 17: 16). Domnul Hristos a venit s£ ne
scapedelume,adic£delumeacareesteînnoi.Dac£îll£s£m
peHristoss£nescapedeea,atunciElpoatelocuipedeplinîn
inima noastr£. Aceasta este voia lui Dumnezeu, „c£ci voia lui
Dumnezeuestesfinìireavoastr£”(1Tesaloniceni4:3).Faptul
c£ lumea este în inimile noastre se poate vedea din lupta pe
care o pierdem în fiecare zi èi pe care Pavel a descrisǦo în


7
ĮੁઆȞ, aion–lume,veac,univers,pentrutotdeauna,etc.
8
AicisefoloseètecuvântulțંıȝȠȢ Ͳkosmos
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Romani7:21.Deèidorims£facembineleceeacefacemeste
r£ul. Domnul Hristos sǦa întâlnit cu ispita în deèert, adic£
departe de lume, dar èi în lume, èi de fiecare dat£ a fost
biruitor, pentru c£ El niciodat£ nu a permis lumii s£ îi ia în
st£pânireminteaèiinima.CineîlarepeHristosarelibertatea,
este liber faì£ de p£cat. Aceasta este ceea ce Evanghelia èi
tainaevlavieineînvaì£:
„Vreaus£zic:tainaìinut£ascuns£din
veèniciiçiîntoateveacurile,dardescoperit£
acumsfinìilorLui,c£roraDumnezeuavoits£le
fac£cunoscutcareestebog£ìiaslaveitainei
acesteiaîntreNeamuri,çianume:Hristosînvoi,
n£dejdeaslavei.”
Coloseni1:26Ǧ27
fif£r£îndoial£,mareestetainaevlaviei...
,,Dumnezeu9afostar£tatîntrup10,afostdovedit
neprih£nitînDuhul,afostv£zutdeîngeri,afost
propov£duitprintreNeamuri,afostcrezutînlume,
afostîn£lìatînslav£.``
1Timotei3:16

Înconsiliulceresc,lasfatuldepacedintreTat£lèiFiul,
sǦaplanificatcaceeaceafostpierdutprinc£dereaînp£catèi
anume chipul èi asem£narea lui Dumnezeu s£ fie readuse în
viaìaomuluièiastfelomuls£fieremodelatdup£chipuldivin.
Acestprocesderemodelare,numitnaèteredinnouîndiscuìia
dintre Domnul Hristos èi 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;
aceastaestetainaevlaviei.Dac£SǦadatpeSineînsuèipentru
p£catelenoastreèiprinaceastanepoatescoatedinacestveac
r£u, adic£ poate scoate lumea din noi, înseamn£ c£ orice om
poate ieèi, prin Hristos, biruitor în lupta cu p£catul. Aceasta
estevesteaceabun£careserepet£înApocalipsa3:21–„Celui
ce va birui, îi voi da s£ çad£ cu Mine pe scaunul Meu de
domnie,dup£cumçiEuambiruitçiamçezutcuTat£lMeupe
scaunulLuidedomnie.”
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ManuscriselecarealcĉtuiescTextusReceptusconƜinNumeleluiDumnezeuƕinu„celce”.
ıȡȟ,sarx–carne,naturauman£.
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Dac£ Mântuitorul SǦa dat pe Sine pentru p£catele
noastre, cui îi aparìin ele? Evident, Lui! Dac£ „El a purtat
p£catele noastre în trupul S£u, pe lemn”, înseamn£ c£ noi
trebuie s£Ǧi l£s£m Lui p£catele pentru care a murit, adic£ noi
trebuie s£ fim „morìi faì£ de p£cate” èi „s£ tr£im pentru
neprih£nire”, adic£ în neprih£nire pentru c£ „prin r£nile Lui”
am„fostvindecaìi”.(1Petru2:24)

Evangheliaprezint£unschimbîntreDumnezeuèiom:
omul renunì£ la p£catele sale pe care i le d£ lui Hristos, iar
Dumnezeu îi d£ omului în schimb pe Hristos. Hristos în noi!
CândHristosiap£cateleîncredinìatedeoameni,pentrucarea
murit pe cruce, El se ofer£ pe Sine în mod deplin omului.
Aceasta este Evanghelia pe care o pierduser£ Galatenii èi pe
carePaveldoreas£leǦoexplicedinnou.
Versetul 5:
A Lui s¿ fie slava în
vecii vecilor! Amin.


Slava aparìine numai lui Hristos èi lui Dumnezeu. În
timpurile veèniciei 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: „TemeìiǦv£ de Dumnezeu, çi daìiǦI
slav£,c£ciavenitceasuljudec£ìiiLui;çiînchinaìiǦv£Celuicea
f£cutcerulçip£mântul,mareaçiizvoareleapelor.”(Apocalipsa
14:7).AceastaesteochemarelaascultareadeEvanghelie.

Pavel dorea ca slava s£ aparìin£ doar Aceluia care o
merit£ èi o are. Dar pentru ca omul s£ poat£ recunoaète
aceast£slav£divin£,eltrebuies£cunoasc£Evanghelia.

Galateni1:6–2:14reprezint£oap£rareaEvangheliei
pe care Pavel o prezentase în trecut èi pe care înc£ o mai
predica. Aceast£ Evanghelie este vestea bun£ pe care el a
predicatǦoînbisericiledinGalatia,singuraEvanghelie,pecare
acumbisericilenuomaicredeau.

Versetul 6 – 9:
M¿ mir c¿ treceĞi aĚa
de repede de la Cel
ce v-a chemat prin
harul lui Hristos, la o
alt¿ Evanghelie.


Cineeste celcareiǦachemat pe Galateni?1Corinteni
1:9,1Petru5:10èiFapte2:39arat£c£celcareîicheam£pe
oameni este Dumnezeu. Tat£l ceresc este cel care a f£cut
planul de r£scump£rare èi tot El este cel care îi cheam£ pe
oameni la Sine. Când au acceptat Evanghelia lui Dumnezeu,
vestit£ de Pavel, galatenii au renunìat la lumea din ei pentru
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Nu doar c¿ este o
alt¿ Evanghelie; dar
sunt unii oameni care
v¿ tulbur¿, Ěi voiesc
s¿ r¿stoarne
Evanghelia lui Hristos.

Dumnezeu èi au trecut de la moarte la viaì£. Acum, când
d£deaucrezarealtorteorii,iarEvanghelianumaieracrezut£,
eiseîndep£rtaser£deDumnezeuèideviaì£.Evanghelia„este
puterealuiDumnezeupentrumântuireafiec£ruiacarecrede”
(Romani 1: 16). O alt£ Evanghelie nu poate exista. Teoria în
care ei credeau nu poate fi numit£ veste bun£, pentru c£ nu
Dar chiar dac¿ noi exist£speranì£înafaraplanuluidepacealluiDumnezeu.

înĚine sau un înger din

Versetul 7 în alte traduceri are un mesaj foarte clar în
cer ar veni s¿ v¿
aceast£privinì£:
propov¿duiasc¿ o
Evanghelie,
 „Care nu este una adev£rat£, ci sunt unii
deosebit¿ de aceea
carev£tulbur£çivoiescs£perverteasc£evanghelia
pe care v-am
luiHristos.”–Fidela
propov¿duit-o noi, s¿
„Care nu este o alta, dar sunt unii care v£
fie anatema!
Cum am mai spus, o
spun Ěi acum: dac¿
v¿ propov¿duieĚte
cineva o Evanghelie,
deosebit¿ de aceea
pe care aĞi primit-o,
s¿ fie anatema!

tulbur£ èi doresc s£ denatureze Evanghelia lui
Hristos!”–KJV,traducerepersonal£

Convingerea lui Pavel c£ el predic£ Evanghelia, iar
ceilalìiunfals,esteatâtdemareîncâtdeclar£c£dac£unînger
din ceruri ar spune ceva diferit de ei, sau dac£ chiar el èi
tovar£èiis£idelucruarspunealtceva,acestenoiideiartrebuie
osândite. Siguranìa lui Pavel deriv£ fie dintrǦo încumetare, o
sl£biciune care îl face nedemn de aǦi înv£ìa pe oameni, fie
dintrǦo trimitere special£ din partea lui Dumnezeu. gtiind c£
este vorba de revelaìie divin£ Pavel poate declara c£ o alt£
înv£ì£tur£trebuieosândit£.

Bisericile din Galatia se g£seau acum în faìa a dou£
teoriicareerauprezentatecafiindadev£rul.Pavelspuneac£el
a predicat Evanghelia èi c£ cealalt£ înv£ì£tur£ trebuie
osândit£. Iudeii declaraser£ c£ Pavel nu este solul lui
Dumnezeu, drept urmare nu leǦa vestit Evanghelia, iar
adev£rul se g£seète la ei. De unde puteau èti bisericile din
Galatia care este adev£rata Evanghelie de vreme ce èi unii èi
ceilalìi foloseau scrierile Vechiului Testament pentru aǦèi
dovedi poziìia? Cum putem èti noi care este Evanghelia
adev£rat£devremecenumeroaseversetebiblicenespunc£în
biseric£suntmaimulteînv£ì£turi?Cumputemdeosebivestea
bun£ de sofismele oamenilor care apeleaz£ la Cuvântul lui
Dumnezeu pentru aǦèi susìine ereziile? Aici r£spunsurile pot
variaînfuncìiedeparadigmafiec£ruicititoralstudiului.Sepot
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damulter£spunsuri,cineîlvadaîns£pecelcorect?Evanghelia
învaì£ c£ în Hristos Dumnezeu a pus toat£ plin£tatea
Dumnezeirii,èitoat£aceast£plin£tateestedisponibil£pentru
cel care doreète s£ biruiasc£ orice ispit£. Va înìelege
Evangheliadoarcelcareestedispuss£cread£lucrurilecarenu
se v£d èi anume: c£ Hristos poate da biruinìa asupra oric£rui
p£cat. Dac£ nu credem aceasta èi nu se vede lucrul acesta în
viaìanoastr£înseamn£c£noicredemc£Dumnezeuemaislab
decâtdiavolulèid£mslav£celuicareavruts£ofuredelaCel
care o are. Evanghelia este despre biruirea p£catului èi acest
lucru lǦa predicat Pavel în încercarea lui de aǦi prezenta pe
oamenides£vârèiìiînaintealuiDumnezeu.

Teoriilefalsesuntunamestecdeînv£ì£tur£biblic£cu
teorii de origine omeneasc£. Acestea vor g£si acceptare în
minteaaceloracaresetemdevictoriaasuprap£catuluièicare
prefer£oreligieaexteriorului,pl£cut£uneiinimineren£scute.
gi asta pentru c£ omul nu mai vrea s£ accepte înv£ì£tura
explicit£aSfintelorScripturicarespune:
„Îmi veìi fi o împ£r£ìie de preoìi çi un neam sfânt. Acestea
sunt cuvintele pe cari le vei spune copiilor lui Israel.” Ǧ
Exodul19:6
„«Cinedinnoivaputeas£r£mân£lâng£unfocmistuitor?Cine
dinnoivaputeas£r£mân£lâng£niçtefl£c£riveènice?»Celce
umbl£ în neprih£nire, çi vorbeçte f£r£ vicleçug, cel ce
nesocoteçte un câçtig scos prin stoarcere, cel ce îçi trage
mâinile înapoi, ca s£ nu primeasc£ mit£, cel ce îçi astup£
urechea s£ nǦaud£ cuvinte setoase de sânge, çi îçileag£ ochii
cas£nuvad£r£ul”ǦIsaia33:14Ǧ15
„Ci iat£ leg£mântul, pe careǦl voi face cu casa lui Israel, dup£
zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înl£untrul
lor,ovoiscrieîninimalor;çiEuvoifiDumnezeullor,iareivor
fipoporulMeu.”ǦIeremia31:33
„fiamvruts£scapcinsteaNumeluiMeuceluisfânt,pecareǦl
pâng£reacasaluiIsraelprintreneamurilelacarisedusese.De
aceea,spunecaseiluiIsrael:AçavorbeçteDomnulDumnezeu:
Nu din pricina voastr£ fac aceste lucruri, casa lui Israel, ci din
pricina NumeluiMeuceluisfânt, pecarelǦaìi pâng£ritprintre
neamurilelacariaìimers.DeaceeavoisfinìiNumeleMeucel
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mare, care a fost pâng£rit printre neamuri, pe care lǦaìi
pâng£ritînmijlocullor.fineamurilevorcunoaçtec£Eusunt
Domnul,ziceDomnulDumnezeu,cândvoifisfinìitînvoisub
ochiilor.C£civ£voiscoatedintreneamuri,v£voistrângedin
toateì£rile,çiv£voiaduceiar£çiînìaravoastr£.V£voistropi
cu ap£ curat£, çi veìi fi cur£ìiìi; v£ voi cur£ìi de toate
spurc£ciunilevoastreçidetoìiidoliivoçtri.V£voidaoinim£
nou£, çi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul
vostruinimadepiatr£,çiv£voidaoinim£decarne.Voipune
DuhulMeuînvoi,çiv£voifaces£urmaìiporuncileMeleçi
s£p£ziìiçis£împliniìilegileMele.”ǦEzechiel36:21Ǧ27
„R£m£çiìele lui Israel nu vor mai s£vârçi nelegiuire, nu vor
maispuneminciuni,çiniciînguralornusevamaig£siolimb£
înçel£toare.”Ǧiefania3:13

PepaginileVechiuluiTestamentnuexist£nicim£caro
singur£ evidenì£ c£ omul nu poate ieèi biruitor în lupta
împotriva p£catului, desigur se înìelege 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£aproximativdou£miideani.Acestlucrueste
evidentdintexteca:Matei5:48;Luca1:75;Romani8:1,4Ǧ5;
12Ǧ13;2Corinteni10:5;Galateni2:20;Efeseni4:11Ǧ16,5:27,
Coloseni1:22,28Ǧ29;Tit2:11Ǧ13,14;Evrei12:1;2Petru1:4;1
Ioan1:7,2:3,3:4Ǧ6,8Ǧ9;Iuda24;Apocalipsa3:21etc.

Aceastaestevesteabun£,tainaEvanghelieiDomnului
Isus Hristos aèa cum o vom descoperii pe paginile Epistolei
c£treGalatenièiînîntreagaBiblie.
Versetul 10:
Caut eu oare, în clipa
aceasta, s¿ cap¿t
bun¿voinĞa oamenilor,
sau bun¿voinĞa lui
Dumnezeu? Sau caut
s¿ plac oamenilor?
Dac¿ aĚ mai c¿uta s¿
plac oamenilor, n-aĚ fi
robul lui Hristos.


Versetul acesta este foarte important pentru fiecare
urmaèalDomnuluiHristospentruc£elnedescoper£unuldin
pericolelecarearputeaameninìaintegritateacredinciosuluièi
abisericii.Acuibun£voinì£ocaut£biserica,aoamenilorsaua
luiDumnezeu?

Dup£ moartea ucenicilor biserica a lucrat ca religia
creètin£s£devin£relevant£înimperiuèiauîncercats£oapere
deatacurilep£gânilor.PentruaǦèiatingescopurileeiauapelat
la filozofia greceasc£ care st£ ast£zi la baza multor doctrine
creètine,darnubiblice,aurelaxatapoistandardulEvangheliei
èi au reuèit s£ transforme un imperiu p£gân în unul „creètin”.
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EreziilecaresǦaustrecuratînacelevremuriînbisericacreètin£
aufostatâtdebinealc£tuiteîncâtnicireformaprotestant£nu
leǦa identificat, ca urmare creètinismul de ast£zi înc£ mai
poart£cuelmultedingreèeliletrecutului.Teologicumaniere
alese,pentruacâètigapentrubiseric£èipentrueifavoareaèi
influenìauneipersoanebogate,autocitt£ièulCuvântului.

Pavel declar£ c£ el nu a c£utat favoarea oamenilor.
Apostolul a înìeles c£ dac£ ar c£uta s£ plac£ oamenilor nu ar
mai putea fi robul lui Hristos. DeǦa lungul timpului mulìi
creètini èiǦau anihilat convingerile prin frica de a pierde un
oarecare avantaj. F£când aèa ei au ar£tat c£ nu se încred în
braìulluiDumnezeu.

Identificarea problemei

Estefoarteimportants£cunoaètemcineaufostceicareaucreatacesteprobleme
bisericilordinGalatiaèicareeraînv£ì£turalor.Acestlucrunevaajutas£înìelegemcorect
uneleafirmaìiialeluiPavel,fiindastfelferiìideanumiteideigreèitepecareleǦamputea
tragedinEpistolac£treGalatenièicares£afectezeviaìanoastr£decredinì£.

Cusiguranì£putemspunec£ceicareaucreatproblemebisericilordinGalatiaèilǦau
determinat pe Pavel s£ scrie aceast£ scrisoare sunt „unii din partida Fariseilor, cari
crezuser£”(Fapte15:5).Toteiauprodustulburarefr£ìiet£ìiidinAntiohiaèiaudatnaètere
controversei care a solicitat întâlnirea de la Ierusalim (Fapte 15: 2). Tot ei, dup£ acea
întâlnireprezidat£deDuhulSfânt(Fapte15:28),audeterminatalunecarealuiPetrudela
adev£rulEvangheliei,lucrucarelǦadeterminatpePavels£îisteaîmpotriv£.


Scripturilenespunc£dinpartidafariseiloreraucâìivaoamenicarecrezuser£èicare
intraser£înrândulbisericii.DaraceètianuauprimitEvanghelialuiHristosciauintroduso
alt£ înv£ì£tur£. Din moment ce Evanghelia este despre mântuire, e de la sine înìeles c£
înv£ì£turalorpriveatotacelaèiaspect.Aceètioameni,dinpartidafariseilor,aur£spânditîn
biserica primar£ o evanghelie fals£ èi iǦau îndep£rtat de Dumnezeu pe oamenii care
primiser£mântuirea.PentrustudiulnostruasupraEpistoleic£treGalateniesteesenìials£
ètimcesusìineaaceast£partid£.

Farisei f£ceau parte dintrǦ o grupare religioas£  din Israel èi erau din oameni care
doreau mântuirea. Cuvântul fariseu vine de la „parash” care înseamn£ „separat” sau „pus
deoparte”.Eierauseparaìiderestuloamenilordatorit£neprih£niriilorsuperioarefaì£dea
celorlalìi, erau puèi deoparte pentru Dumnezeu pentru c£ neprih£nirea lor era constituit£
prinascultareadeporuncileluiDumnezeu.Pentruafisiguric£nulescap£nimicdinlegeèi
p£zesc poruncile f£r£ nicio greèeal£ au împ£rìit în diviziuni èi subdiviziuni poruncile lui
Dumnezeu.
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Cândavruts£exemplificeceînseamn£s£fiunomcareseîncredeînelînsuèièise
crede neprih£nit, în timp ce îi dispreìuieète pe alìii, Isus a f£cut aceasta îndreptânduǦle
ascult£torilorS£iatenìiasprefarisei.
„Amaispusçipildaaceastapentruuniicariseîncredeauîneiînçiçic£
suntneprih£niìi,çidispreìuiaupeceilalìi.«DoioamenisǦausuitlaTemplus£se
roage;unuleraFariseu,çialtulvameç.Fariseulstaînpicioare,çiaînceputs£se
roageînsineastfel:‘Dumnezeule,Îìimulì£mescc£nusuntcaceilalìioameni,
hr£p£reìi,nedrepìi,preacurvarisauchiarcavameçulacesta.Eupostescdedou£
oripes£pt£mân£,dauzeciuial£dintoateveniturilemele.’Vameçulstadeparte,
çinuîndr£zneaniciochiis£çiǦiridicesprecer;ciseb£teaînpiept,çizicea:
‘Dumnezeule,aimil£demine,p£c£tosul!’Euv£spunc£maidegrab£omul
acestasǦapogorâtacas£socotitneprih£nitdecâtcel£lalt.C£cioricineseînalì£,
vafismerit;çioricinesesmereçte,vafiîn£lìat.»”
Luca18:9Ǧ14

Fariseul mulìumea în rug£ciune c£ nu este ca ceilalìi èi se prezenta în faìa 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 èi nu era cea pe care Dumnezeu o promisese prin
leg£mânt. Tot ceea ce f£cea un fariseu avea ca obiectiv s£ obìin£ neprih£nirea prin
ascultarea de Lege, adic£ prin fapte, neînìelegând c£ Legea nu aduce neprih£nirea.
C£utândneprih£nireaprinfapteèiascultareadeLegeeinunumaic£nuauînìelesscopul
Legii,darauèidistorsionatǦo.DumnezeuadatLegea,careesteoreflectareacaracterului
S£u, nu ca un mijloc prin care se obìine neprih£nirea, ci a dorit ca prin ea 1) s£ ofere o
înìelegere clar£ a ceea ce este p£catul èi 2) s£ dea m£rturie pentru neprih£nirea obìinut£
prin credinì£. Aceasta a fost înv£ì£tura lui Dumnezeu, de la încheierea leg£mântului cu
Adamèipân£laDomnulHristos.Aceast£înv£ì£tur£estevalabil£èiast£zièivafiaèapentru
totdeauna. 

Adev£rul acesta a fost imprimat în 1) serviciile religioase de la templu èi în
ceremoniile iudaice, precum èi în 2) modul în care Dumnezeu vorbeète despre poruncile
Sale. Un evreu a fost înv£ìat de Dumnezeu c£ atunci când înìelege c£ a înc£lcat una din
poruncileSaleèisefaceastfelvinovat,trebuies£aduc£ojertf£Domnului.Aducereaunei
jertfeînsemnam£rturisireap£catuluièiregretul,precumèitransferulacestuiadelap£c£tos
lajertf£,apoilapreotèiapoilasanctuar.ÎnfelulacestaLegeaar£taomuluip£catuls£u,iar
moartea animalului care murea „purtând” p£catul omului era un simbol al jertfei lui Isus
Hristos. Credinìa în aceast£ jertf£ lucreaz£ neprih£nirea în viaìa celui ceǦL primeète pe
Hristos, iar de acum înainte Legea d£ m£rturie pentru credincios c£ este dup£ voia lui
Dumnezeu.Legeaestem£rturia(Exodul32:15),chivotulcareconìineaceledou£tableale
m£rturieisenumeachivotulm£rturiei(Exodul25:22),iartemplulcareconìineachivotulèi
eraloculundeDumnezeuseîntâlneacupoporulS£uestenumitcortulm£rturiei(Numeri17:
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7Ǧ8,2Cronici24:6).Tablelem£rturieieraudestinates£deam£rturieèielem£rturiseauc£
scopulLegii nu este acela de a obìineneprih£nireaprinascultarea deea, ciaceladeada
m£rturiepentruneprih£nirealuiDumnezeuobìinut£princredinì£.Ceremoniilereligioase,
arderile de tot, jertfele pentru p£cat etc. au fost instituite de Dumnezeu ca o expresie a
credinìeicareaadusneprih£nireaèinicidecumcaocaleprincareaceastaseobìine.Lafelèi
circumcizia; ea nu a fost o cale de obìinere a neprih£nirii, ci un semn a neprih£nirii lui
Dumnezeuobìinut£princredinì£èimenìinut£princredinì£.

Greèeala cea mare a fariseilor a fost aceea c£ au transformat harul în fapt£, au
pervertitînfapteèiînneprih£nireaprinfapte,totceeaceDumnezeuaspusc£trebuies£fie
tr£it prin credinì£. La baza greèelii lor a stat faptul c£ nu au vrut s£ înveìe cine face
transformareaomuluièicareesteprocesultransform£rii.

Bisericile din Galatia au fost influenìate de aceast£ partid£ èi au renunìat la
Evanghelie pentru o înv£ì£tur£ omeneasc£. Starea bisericilor era grav£; renunìând la
EvanghelieeiaurenunìatlaHristosèilaneprih£nireacarevineprincredinì£.gtiindaceste
lucrurinevafimultmaiuèors£îlînìelegempePavelatuncicândvorbeètedespreLegeèi
relaìiaeicuneprih£nireaprincredinì£,despreleg£minte,ascultareèicredinì£.
Versetul 11:
FraĞilor, v¿
m¿rturisesc c¿
Evanghelia
propov¿duit¿ de
mine, nu este de
obârĚie omeneasc¿;

Versetul 12:
Pentru c¿, n-am
primit-o, nici n-am
înv¿Ğat-o

Evanghelia este de origine divin£ èi nu are nicio
leg£tur£cuomenescul.Dac£înprimulversetPavelspuneac£
elnuafosttrimisdeoameni,înversetulal11–leaelspunec£
soliapecareovesteèteestedeoriginedivin£.DinFapte23:6,
26: 6, Filipeni 3: 5 afl£m c£ Pavel a fost educat ca fariseu. Cu
alte cuvinte el a crezut èi a practicat cele spuse mai sus.
Educaìia religioas£ primit£ de la farisei era împotriva
adev£ratei Evanghelii; înainte de experienìa de la pe drumul
Damascului Pavel era împotriva Evangheliei pe care acum o
propov£duia.Specificândc£EvangheliapecareaprezentatǦo
nuestedeorigineomeneasc£Pavelarat£c£elareadev£rulèi
c£ lǦa înìeles. Când oamenii fac apel la numele unui teolog
stimat, sau bine preg£tit, pentru aǦèi justifica credinìa, sau
pentruadagreutatecelorspusedeei,m£rturisescindirectc£
nu cunosc adev£rul. Poate c£ ei prezint£ adev£rul, dar nuǦl
cunosc personal. Când apeleaz£ la Dumnezeu ca autoritate
pentru solia sa, Pavel arat£ c£ el cunoaète adev£rul èi a fost
transformatdeel.

EvanghelialuiPavelestedescoperirealuiIsusHristos.
SolialuiPavelnuesteodescoperiredelaIsusHristos,solialui
este ceea ce el a descoperit despre Isus Hristos de la Isus
Hristos. Fiul lui Dumnezeu nu sǦa limitat s£ îi descopere
adev£rulluiPavel,cisǦadescoperitpeSineînsuèiluiPavel.
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de la vreun om, ci
prin descoperirea lui
Isus Hristos.

„DarcândDumnezeuǦcaremǦapusdeoparte
dinpântecelemaiciimele,çimǦachematprinharul
S£u,Ǧag£sitcucales£descopereînminepeFiul
S£u,cas£ǦLvestescîntreNeamuri,…”
Galateni1:15Ǧ16
Aceast£realitatelǦaf£cutpePavels£declarec£ètie
care este taina ìinut£ Evngheliei. Aceast£ tain£ nu este doar
pentru el, ci este o descoperire pe care Dumnezeu o poate
încredinìaoricui:
„…tainaìinut£ascuns£dinveèniciiçiîn
toateveacurile,dardescoperit£acumsfinìilorLui,
c£roraDumnezeuavoits£lefac£cunoscutcare
estebog£ìiaslaveitaineiacesteiaîntreNeamuri,çi
anume:Hristosînvoi,n£dejdeaslavei.PeElÎl
propov£duimnoi,çisf£tuimpeoriceom,çiînv£ì£m
peoriceomîntoat£înìelepciunea,cas£înf£ìiç£m
peoriceom,des£vârçitînHristosIsus.Iat£lace
lucrezeu,çim£luptdup£lucrareaputeriiLui,care
lucreaz£cut£rieînmine.”
Coloseni1:26Ǧ29
TainaEvanghelieinearat£c£FiulluiDumnezeunust£
undeva pe tronul universului dând legi èi porunci drepte èi
aèteptândcaomuls£leîmplineasc£,cilucreaz£Elînsuèicas£
imprimepropria LuiFiinì£ înnoi.Cândne pred£m Lui,Duhul
Sfânt ne ia în st£pânire, iar lucrarea neprih£nirii despre care
vorbeète Evanghelia este împlinit£ în noi. Evanghelia trebuie
primit£ èi înìeleas£ prin descoperirea lui Isus Hristos. Dac£ El
nu este prezent în Evanghelia noastr£, adic£ dac£ El nu este
manifestatînnoi,aceastanuesteevanghelie.

Versetul 13:
AĞi auzit, în
adev¿r, care era
purtarea mea de
alt¿dat¿, în
religiunea Iudeilor.

De ce persecuta Pavel biserica lui Isus Hristos?
Datorit£faptuluic£eraplinderâvn£pentrudatinileprimitede
laceicarelǦauinstruitînchestiunilereligioase,iaracestzelera
perceputcafiindpentruDumnezeuèiadev£rulS£u.Pedealt£
partefaptulc£IsussedeclaraseFiulluiDumnezeu,iardinasta
fariseiiauînìelesc£sefaceDumnezeu,arfipututfiperceput
ca pe o închinare idolatr£, pentru care Dumnezeu ceruse
pedeapsa cu moartea (Deuteronomul 17: 1Ǧ7). În acelaèi timp
ceicareîlnumeaupeIsusFiulluiDumnezeuèichiarDumnezeu
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Cum, adic¿, prigoneam
peste m¿sur¿ de mult
Biserica lui Dumnezeu, Ěi
f¿ceam pr¿p¿d în ea;

intrausubincidenìapedepseipentrublasfemie(Numeri15:30)
care era tot moartea. Pavel îèi putea justifica modul grav în
care acìiona folosinduǦse de aceste texte. Râvna lui pentru
convingerile partidei din care f£cea parte anula influenìa
DuhuluiluiDumnezeu.

Versetul 14:

Faptulc£eraînaintatînreligiasafaì£deceilalìitineri
de o vârst£ cu el îl ridica în faìa conduc£torilor iudaismului.
Poziìiasaîlf£ceas£nupoartenicioaprecierepentruHristosèi
pentru urmaèii S£i. El vedea în ei o ameninìare la adresa
iudaismuluièianeamului.Dinp£cate,iudaismulnuerareligia
Sfintelor Scripturi, ci un amestec nefericit de tradiìie
omeneasc£ care folosea Cuvântul lui Dumnezeu doar pentru
justificare.Trebuies£avemgrij£s£nuconsider£mc£ceeace
fariseii înv£ìau èi practicau era religia cerut£ de Dumnezeu
evreilor. Iudaismul nu este religia înv£ìat£ pe paginile
Vechiului Testament. Înv£ì£tura Vechiului Testament este
înv£ì£tura Noului Testament; Isus Hristos, era prezent în
scrierile sfinte de pe primele pagini al Genezei pân£ la
profeìiileultimilorprooroci.Pavelnucredeatoraèiprofeìii,ci
credea în explicaìiile înv£ì£torilor, lucru care d£ de înìeles c£
Pavelnuînìelegea,deèicunoètea,scrierilesfinte.Dac£leǦarfi
înìeleselarficrezutimediatînIsusHristos.

Ěi cum eram mai
înaintat în religiunea
Iudeilor de cît mulĞi
din neamul meu, de o
vârst¿ cu mine. Eram
însufleĞit de o râvn¿
nespus de mare
pentru datinile
str¿moĚeĚti.

Versetul 15:
Dar când Dumnezeu care m-a pus
deoparte din
pântecele maicii mele,
Ěi m-a chemat prin
harul S¿u, - a g¿sit
cu cale

Luca depune m£rturie pentru Pavel èi arat£ c£ acest
om, un fost tân£r care sufla ameninìare la adresa bisericii
creètine 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£
dinaintedeasenaète(Galateni1:15),darnuesteprimulèinici
ultimul.CufiecaredinnoiDumnezeuareunplanèioalegere:
„Noiîns£,fraìipreaiubiìideDomnul,trebuie
s£mulìumimtotdeaunaluiDumnezeupentruvoi,
c£cidelaînceputDumnezeuvǦaalespentru
mântuire,însfinìireaDuhuluiçicredinìa
adev£rului.”.
2Tesaloniceni2:13
Oameniiaufostaleèipentrumântuire.Isusamuritpe
cruce purtând p£catele întregii omeniri. Pavel a fost unul
dintreei,darpân£laexperienìadepedrumulDamasculuinua
ètiut acest lucru, deèi era un fariseu înaintat în cunoètinìe
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religioase.AlegerealuiDumnezeucatoìis£fiemântuiìiarat£
c£doctrinapredestin£riiestefals£.Dumnezeudoreèteca„toìi
oameniis£fiemântuiìièis£vin£lacunoaètereaadev£rului”(1
Timotei 2: 3Ǧ4), alegerea aparìinânduǦne nou£ ori de câte ori
neîntâlnimcuDomnulHristospedrumulspre„Damasc”,adic£
pe drumul pe care mergem construinduǦne propria
neprih£nire,lucrândastfelîmpotrivaluiHristos.
Versetul 16:
s¿ descopere în mine
pe Fiul S¿u, ca s¿ -L
vestesc între Neamuri,
îndat¿, n-am întrebat
pe niciun om,


Convertirea lui Pavel çi 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: 12Ǧ19).
Ar£tarea lui Hristos în persoan£ pe drumul Damascului (1
Corinteni 15: 8), care a transferat loialitatea lui de la o religie
formal£lareligialuiHristospecareurmas£oînveìeîncurând,
a condus la experienìa urm£toare, aceea a locuirii l£untrice a
luiHristosînmareleapostol(Gal2:20),iaraceastalarândulei
afostceeaceaduslapredicareacusuccesaDomnuluiHristos
printrep£gâni.PrinPavellumeaurmas£aflemultelucruricu
privire la Domnul Hristos çi cu privire la planul lui Dumnezeu
pentruomenireprinviaìaçimoarteaMântuitorului.

Îns£rcinarealuiPaveldeaducevesteabun£laneamuri
fusese transmis£ de Anania la trei zile dup£ viziunea de pe
caleaspreDamasc(veziFapte9:15Ǧ17).LuinuisǦainterziss£
predice iudeilor, dar r£spunderea lui principal£ era pentru cei
pecareiudeiiîisocoteaunecuraìi.LaintrareaîntrǦocetateel
se ducea mai întâi la sinagog£ çi acolo d£dea m£rturie cu
privire la Isus înaintea conaìionalilor s£i, dar acolo întâlnea çi
peoamenitem£torideDumnezeudintreneamuri(veziFapte
13:14,43,48;14:1;17:1Ǧ4).

Doveziînpluspentruorigineadivin£aîns£rcin£riisale
erauevidentedinfaptulc£elnǦaavutcontactcuconduc£torii
dinIerusalimtimpdetreianidup£convertireasa(versetul17),
çic£nuprimiseînv£ì£tur£delaeicuprivirealfelulcumurma
s£ predice Evanghelia Domnului  Hristos. Când a mers la
Ierusalim a stat doar 15 zile èi sǦa întâlnit numai cu Petru èi
Iacov. Deoarece Dumnezeu este cel care încredinìeaz£
slujitorilor S£i lucrarea pe care aceètia trebuie s£ o duc£ la
îndeplinire, fiecare slujitor trebuie s£ se raporteze la
Dumnezeu pentru primirea îns£rcin£rii. Trimiterea trebuie s£
fiedelaDumnezeuèinudelaoameni.Domnulpoatespuneèi
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altoraèinou£careneesteîns£rcinarea,darsubnicioform£noi
nu avem dreptul s£ tras£m îns£rcin£ri pentru cineva c£ruia
DomnulnuileǦadat.DeaceeaunucenicalDomnuluiHristos
trebuie s£ se lase pe deplin condus de Dumnezeu èi s£ nu se
afleînsituaìiadeaîns£rcinapecinevacuolucrarecarenueste
aluiDumnezeu.Dac£seprocedeaz£altfelbisericaèilucrarea
decâètigaredesufletevaaveadesuferit.Înconsecinì£trebuie
s£nudict£moamenilorcareestedatorialorèis£nuascult£m
de ceea ce ne spun alìii despre îndatorirea noastr£ dac£ nu
este de la Dumnezeu. Domnul poate face clar îndatoririle
fiec£ruiacareîèilas£viaìacondus£deElèiascult£întotdeauna
voceaSa.

Pavelafosttrimislaneamuri,nupentruc£Dumnezeu
doreanumaiacummântuirealorcipentruc£1)poporulLuide
pân£ atunci nu èiǦa îndeplinit misiunea faì£ de restul
popoarelorèipentruc£2)doreas£Ǧèialeag£înloculIsraelului
un popor care s£Ǧi poarte de acum înainte Numele (Fapte 15:
14).Pavelafosttrimiss£prediceneamurilorEvanghelia,iarcei
carevorcredes£formeze„unnorodcares£fiealLui,plinde
râvn£pentrufaptebune”(Tit2:14).Afiplinderâvn£pentru
fapte bune înseamn£ a fi cur£ìat de orice f£r£delege.
Dumnezeuaîncheiatunleg£mântcuAvraamèiiǦapromisc£
urmaèis£ivorfipoporulS£u.Înleg£mântulacestaseincludea
neprih£nirea, dup£ cum vom vedea mai târziu, pe lâng£ alte
binecuvânt£ri. Dar poporul a refuzat neprih£nirea  èi a fost
dispus s£ primeasc£ doar celelalte binecuvânt£ri. Aceasta se
vedeînmodspecialînfelulîncarepoporulIsraelsǦapurtatcu
Hristos, neprih£nirea noastr£, ìinând cont de vorbele lui
Zaharia,careaspusc£ IsusvǦavenicas£aduc£neprih£nirea
luiDumnezeu(Luca1:68Ǧ79).Nutrebuieîns£s£uit£mprofeìia
dinDaniel9:24carevorbeètedespreacelaèilucruǦIsusavenit
s£ aduc£ neprih£nirea veènic£. Pentru c£ poporul evreu a
refuzat neprih£nirea, Dumnezeu a fost obligat s£ caute un
poporcares£vreas£fier£scump£ratdinoricef£r£delege.Afi
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
Dumnezeunuapututfacecuevreiièianume:„R£m£çiìelelui
Israel nu vor mai s£vârçi nelegiuire, nu vor mai spune
minciuni, çi nici în gura lor nu se va mai g£si o limb£
înçel£toare…”(iefania3:13)vatrebuiacums£împlineasc£cu
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poporulpecareèiLǦaalesdintreneamuri.Ceeacenuareuèit
s£fac£cuacelpoporvatrebuis£fac£cubisericaSa:„Cândau
venit printre neamuri, ori încotro se duceau, pâng£reau
Numele Meu cel sfânt, aça încât se zicea despre ei: «Acesta
estepoporulDomnului,eiautrebuits£ias£dinìaralor.»fiam
vrut s£ scap cinstea Numelui Meu celui sfânt, pe careǦl
pâng£reacasaluiIsraelprintreneamurilelacarisedusese.De
aceea, spune casei lui Israel: «Aça vorbeçte Domnul
Dumnezeu: ‘Nu din pricina voastr£ fac aceste lucruri, casa lui
Israel, ci din pricina Numelui Meu celui sfânt, pe care lǦaìi
pâng£ritprintreneamurilelacariaìimers.Deaceeavoisfinìi
NumeleMeucelmare,careafostpâng£ritprintreneamuri,pe
carelǦaìipâng£ritînmijlocullor.fineamurilevorcunoaçtec£
EusuntDomnul,ziceDomnulDumnezeu,cândvoifisfinìit
în voi sub ochii lor.’»” Ǧ  (Ezechiel36: 20Ǧ23). Pentru a putea
preg£ti un astfel de popor, Dumnezeu a descoperit taina
Evangheliei, precum èi taina evlaviei. Pavel a fost trimis s£
duc£aceast£solie,soliaunuipoporsfântèides£vârèit:„PeElÎl
propov£duim noi, çi sf£tuim pe orice om, çi înv£ì£m pe orice
om în toat£ înìelepciunea, ca s£ înf£ìiç£m pe orice om,
des£vârçitînHristosIsus.Iat£lacelucrezeu,çim£luptdup£
lucrareaputeriiLui,carelucreaz£cut£rieînmine.”Ǧ(Coloseni
1:28Ǧ29).
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.


Expresiatradus£înlimbaromân£prin„nǦamîntrebat”
este „prosanatithemi ou” care înseamn£ c£ nu sǦa bazat pe
altcineva,c£nuapuspealtcinevaînloculaltuiamergândlael,
nuac£utatsfatdelacineva.Dinaceast£expresieavemmulte
de înv£ìat. Dac£ pe drumul vieìii noastre g£sim un text din
Scriptur£careniseparenepotrivitcucredinìanoastr£,apel£m
laceipecareîicunoaètemèidesprecareètimc£arputeaavea
un r£spuns pentru noi. Dac£ cei întrebaìi r£spund întrǦun
anumitfel,îivomcredeèinevafigreus£credemtextulBibliei
chiardac£acestaspunecuclaritatealtceva.F£cândastfelnoi
punem c£l£uzirea omului în locul celei pe care ar trebui s£ o
fac£DuhulluiDumnezeu.ÎnviaìaluiPavelafostovremecând
înv£ì£turile primite de la oameni au fost considerate
înv£ì£turile lui Dumnezeu. Pe drumul Damascului Pavel a
înìeles c£ pentru el doar Dumnezeu avea r£spunsuri èi o
trimitere.DeaceeanusǦaduslaniciunomciaplecatîngrab£
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s£ vorbeasc£ cu Hristos în Arabia. De acolo sǦa întors la
Damasc.
Verstele 18-24:
Dup¿ trei ani, m-am
suit la Ierusalim s¿ fac
cunoĚtinĞ¿ cu Chifa, Ěi
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 mam dus în Ğinuturile
Siriei Ěi Ciliciei.
22 ęi eram înc¿
necunoscut la faĞ¿
Bisericilor lui Hristos,
cari sunt în Iudea.
23 Ele auzeau doar
spunându-se: „Cel ce
ne prigonea
odinioar¿, acum
propov¿duieĚte
credinĞa, pe care
c¿uta s-o nimiceasc¿
odinioar¿.”
24 ęi sl¿veau pe
Dumnezeu din pricina
mea.


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 ìar£ pe apostolii din
Ierusalimcândvaîncursulacesteiperioadeçic£aprimitdela
eiînv£ì£turapecareopredicaacum.Scopulurm£ritesteacela
deaclarificaproblemacuprivirelacâtdemulttimpatrecutde
la convertirea lui pân£ când a mers la Ierusalim. „Trei ani” au
trecut chiar pân£ s£Ǧl fi v£zut pe Petru, çi în decursul acelui
timpeldejapredicaEvanghelia.NicivizitasalaIerusalimnua
f£cutǦo pentru a primi înv£ì£tur£ de la Petru sau pentru a
c£p£tapermisiuneadeapredica,cipentruaǦlvedeapeacesta.
Pare c£ scopul lui Pavel era de a face cunoçtinì£ cu Petru çi
pentruadobândiprietenialui.LaIerusalimBarnabaaîntâlnit
pe Pavel çi lǦa prezentat anumitor apostoli, informânduǦi cu
privirelaconvertirealuiçilaîndr£znealaluideadeclarapublic
c£ Isus este Fiul lui Dumnezeu (vezi Fapte 9: 27). Vizita sa a
durat15zile,darconformFapte9:28Ǧ29elapetrecutceamai
mareparteatimpuluipredicândEvanghelia.ÎntrǦozipecând
eraînTempluafostînçtiinìatînvedenies£p£r£seasc£repede
Ierusalimul(Fapte22:17Ǧ21).F£r£îndoial£Pavelarfiprelungit
vizitasalaIerusalimdac£nuarfiprimitînçtiinìareadivin£dea
pleca.Scopulluiînmenìionareaacesteiviziteeradeadovedi
c£apostoliiceimaideseam£f£cuser£cunoçtinì£cuelladata
aceeatimpurie,acceptaser£convertirealuicaautentic£,çi,în
consecinì£, au admis c£ Evanghelia predicat£ de el este
adev£rataEvanghelie(Galateni1:24).Acestlucruesteevident
din versetul al 24Ǧlea pentru c£ apostolii aducea slav£ lui
Dumnezeu pentru convertirea sa. Ca oameni cu r£spundere,
PetruçiIacob(vers.18Ǧ19)nuarfineglijatdeafacecunoçtinì£
cu înv£ì£turile lui Pavel sau de aǦl fi oprit s£ mai vorbeasc£
dac£arfidezaprobatceeaceelînv£ìa.

Aiciavemoalt£lecìieaCuvântuluisfânt.Nutrebuies£
credem c£ un împotrivitor al Evangheliei este f£r£ speranì£.
Ceicareaccept£s£asculteEvangheliavortrebuis£oaud£de
pebuzesfinìite,iarceicarenudorescs£deaascultaretrebuie
s£ovad£predicat£deviaìaurmaèilorDomnuluiHristos.Viaìa
unui credincios m£rturiseète cu mai mult£ putere decât
cuvântareasa.
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Numeƕiprenume:

TESTUL 1



Nota:

________________________________

1.CinelǦaîns£rcinatpePavels£fieapostol?


a)Petru

b)ConsiliuldelaIerusalimundePetruèiIacovprezidau

c)IsusHristos

2.CeorigineaveaEvangheliapecarePavelopredica?


a)eraînv£ìat£delauceniciicareaufostcuDomnulIsus

b)aînv£ìatǦoprindescoperirealuiIsusHristos

c)aînv£ìatǦodelaAnania

3.Ceînseamn£descoperirealuiIsusHristos?


a)faptulc£aînv£ìatdespreIsuscitindscrierilesfinte

b)faptulc£IsusisǦaar£tat

c)descoperirealuiIsusHristosînseamn£c£DumnezeualucratînviaìaluiPavelîn

aèafelîncâtDomnulIsusHristosalocuitînPavelèiaar£tatastfelcumpotfiînìelese

cuvintele„Euînei,çiTuînMine;Ǧpentrucaeis£fieînchipdes£vârçituna”

4.ÎnaintedeamergelaDamascPavelavearâvn£pentru:



a)datinilestr£moèeèti

b)adev£r

c)dreptate

5.CareeraproblemabisericilordinGalatia?


a)nuaveacines£lespun£adev£rul

b)auînceputs£numaicread£EvanghelialuiIsusHristos

c)p£catulaînceputs£lecorup£

6.Cineerauceicareauadus„onou£evanghelie”?


a)prezbiteriideacolo

b)noiiconvertiìi

c)uniidinpartidafariseilorcarecrezuser£

7.Estebines£c£ut£mbun£voinìaoamenilordac£prinaceastaîiputemaducelaadev£r?


a)desigur,devremeceeiajungînceledinurm£s£cread£înDomnul

b)înfuncìiedesituaìie

c)dac£prinaceast£bun£voinì£Dumnezeuestedezonoratnuputemfaceaceasta
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8.DecesǦadatDomnulHristospesinepentrup£catelenoastre?



a)pentruc£neputânds£biruiasc£p£catulceicarecredînels£poat£fimântuiìi

b)pentruapotolimânialuiDumnezeu

c)acestsacrificiuînseamn£ un schimb; ElsǦa datpeSine pentruce este al nostru,

adic£p£catelenoastre,iarprinaceastaelpoates£nesmulg£dinacestveac,adic£

nepoatedesp£rìidep£cat,dânduǦneneprih£nireaSa.

9.Ceînseamn£oalt£evanghelie?


a)posibilitateadeafisalvatèialtfeldecâtcumspuneEvanghelialuiHristos

b)oînv£ì£tur£careîlvadesp£rìipep£c£tosdeizvorulvieìii

c)acredeceeacespunaltereligii

10.ConvertirealuiPaveleraunmotivdelaud£laadresaluiDumnezeupentruc£:


a)uceniciiausc£patdeunprigonitor

b)prinelarfiavutintrarelaconduc£toriinaìiuniiiudaiceèiastfelarfidusEvanghelia

èioficialit£ìilor

c)DumnezeualucratînaèafelînviaìaluiPavelîncâtacestaav£zutc£mântuireanu

seprimeèteprinLege,ciprincredinìaînDomnulHristosèiastfelputeadam£rturie

pentruEvanghelialuiDumnezeu.
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