Capitolul 2

Credinʠa lui Hristos

Epistola c£tre Galateni a generat în creètinismul primar o gândire antisemit£. La
bazaacesteiatitudininustauafirmaìiileluiPavellegatedeLegeèicircumcizie,ciacestea
aufostpunctelelacaresǦauraportatnoiicreètinidinimperiu,p£gânineconsacraìi,pentrua
separacâtmaimultcreètinismuldeevreièidereligiaVechiuluiTestament.Aufostocazii
cândevreilorlisǦainterzisaccesullorèiapracticilorlorîncreètinism.Deèiaceast£problem£
poateficonsiderat£celmainefericitrezultatalacesteiepistole,ochestiunededomeniul
trecutului îns£, exist£ o chestiune mult mai important£ decât aceasta care afecteaz£
creètinismuldeast£zi.

Întimpceaceast£epistol£prezint£înmodcorectrelaìiadintrecredinì£,lege,harèi
leg£minte,dup£cumaufostuniicareèiǦaupermissentimenteantisemitice,totaèa,omare
parteacreètinismuluinuînìelegerelaìiadintreelementeledemaisusèicaurmaregândirea
creètin£estemultafectat£.Neînìelegereaacesteirelaìiivaduceînmodinevitabillatr£irea
uneivieìiidecredinì£carenuvaîmpliniif£g£duinìeleEvangheliei.

DecelemaimulteoricititorulBiblieiîèiacord£dreptuldeainterpretaCarteaSfânt£.
Daraceast£cartenutrebuieinterpretat£,ciînìeleas£subc£l£uzireaDuhuluiSfânt.CeadeǦ
atreiapersoan£aDumnezeirii,careainspiratautoriic£rìilorBibliei,vac£l£uziièipecelcare
p£èeèteînstudiulScripturiicuoinim£poc£it£èiumilit£.ÎncartealuiDumnezeunuexist£
niciobaz£pentruconflicteledeopiniecaresuntfrecventeînrândulcreètinilor,nicipentru
sentimentele sau doctrinele lor diferite. Interpretarea Scripturii f£r£ c£l£uzirea Duhului
SfântaduslacorupereaCuvântuluiluiDumnezeu.Reformaprotestant£,careaînceputprin
redescoperirea Sfintei Scripturi, a fost mult întârziat£ din cauza diferenìelor de opinie,
înìelegând de aici c£ nu Scriptura este vinovat£ pentru aceast£ întârziere, ci lipsa de
supunere a oamenilor în faìa Cuvântului. Dac£ reformatorii ar fi înìeles c£ strângând
Cuvântulîninimaloreiarfiferiìidep£cat(Psalmul119:11),eiarfiînìelesc£punctelede
doctrin£diferitesuntodovad£ast£riilorspiritualeèinuarfiacìionatcontrarspirituluilui
Hristosatuncicândauîncercats£Ǧèiaperep£rerile.Înceledinurm£reformaìiuneaamurit
pentru c£ cei care ar fi trebuit s£ mearg£ înainte în lumina noilor descoperiri date de
Dumnezeu prin Cuvânt sǦau oprit din drumul spre cer pentru a admira „comorile lumii”.
Întârziereaaceastaaf£cutcamultedoctrinecaresǦauformatprinintermediulfilozofieièia
religieip£gânes£r£mân£înc£încreètinismuldeast£zi.

Ocercetareatent£aEpistoleic£treGalatenivaajutapecelcareîèipuneîncrederea
în Dumnezeu èi care studiaz£ duhovniceète Cuvântul S£u s£ poat£ da la o parte mult din
ceea ce a moètenit de la un creètinism care sǦa dezlipit de Cuvânt èi va înìelege c£
mântuireaesteunprocescarearelabaz£numaicredinìaluiIsus.


27





Versetul 1:
Dup¿ patrusprezece
ani, m-am suit din nou
la Ierusalim împreun¿
cu Barnaba; Ěi am
luat cu mine Ěi pe Tit.


Urm£rind cursul relat£rii lui Pavel, aceèti 14 ani sunt
aniicareautrecutdelavizitapecareelaf£cutǦopentruprima
dat£laIerusalim(Galateni1:18),la3anidup£convertireasa.A
douavizit£laIerusalimaavutlocla17anidup£experienìade
pedrumulDamascului.Înanul34afostucisgtefanèiaavutloc
convertirea lui Pavel. Cea deǦa doua vizit£ la Ierusalim a fost
f£cut£ în jurul anului 51, descriere care coincide cu relatarea
dinFapte15.CeldeǦaldoileacapitolalEpistoleic£treGalateni
seocup£deaceaadunaredelaIerusalim,demotivelecareau
f£cut necesar£ acea adunare èi care au fost rezultatele ei.
Scopul este tot acela de a ar£ta destinatarilor c£ el poart£
pecetea trimiterii lui Dumnezeu èi c£ ce a predicat el este
adev£rul.Înaceast£vizit£PavelafostînsoìitdeBarnabaèiTit.

Întrebarea cea mai important£ la care trebuie s£
primimr£spunsîncelestudiateînprimulcapitolèiceeacevom
studia pân£laversetul14 din acest capitol, este dac£ Pavel a
predicatneamurilorEvanghelialuiIsusHristosèidac£aceasta
eraidentic£cuceapredicat£deucenicievreilor?


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: 1Ǧ35. În
aceast£prezentareafl£mc£uniioameniveniìidinIudeaînv£ìaupenoiiconvertiìic£dac£
nu sunt t£iaìi împrejur, ca èi evreii, nu pot fi mântuiìi. Pavel èi Barnaba nu au dorit ca
aceast£înv£ì£tur£s£câètigeterenînviaìabisericilordecareeiseocupauèisǦauîmpotrivit.
Pentruarezolvasituaìiaèipentruavedeadac£esteînarmoniecufraìiis£iPavelamersla
Ierusalim. Discuìiile de acolo au fost intense èi a avut loc un schimb de vorbe èi p£reri
deosebite.ÎndiscuìieseaflaEvangheliaèiunfals.Dac£amdacrezareveètiicarespunec£
mântuireaseobìineprincircumcizieamobservac£aceast£teorieneag£pedeplinputerea
luiHristosdeamântui.

Observ£m în aceast£ adunare, precum èi în lucrurile care au generatǦo èi care iǦau
urmat, c£ singura cale prin care oamenii pot ajunge la înìelegerea corect£ a Evangheliei
este prin c£l£uzirea Duhului Sfânt. Petru èi Iavov, iluminaìi de Duhul lui Dumnezeu au
înìelesc£DumnezeuaconduslucrarealuiPavelèic£Evanghelialuiesteadev£rat£.
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Versetul 2:
M-am suit, în urma
unei descoperiri, Ěi leam 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.


Admiìândc£aceast£vizit£esteceadinFapte15,dup£
cum spuneam mai sus, declaraìia lui Pavel de aici, c£
Dumnezeu lǦa îndrumat s£ viziteze Ierusalimul pare s£ fie în
conflictcuaceeaaluiLuca,carespunec£PavelçiBarnabaau
fost trimiçi la Ierusalim de biserica din Antiohia (Fapte 15: 2).
Dar pentru c£ Dumnezeu nu se poate contrazice aceste dou£
versetetrebuies£fiecorecteambele.Darcum?AtâtPavel,cât
çibisericadinAntiohiaaufostîndrumaìideDumnezeus£fac£
vizita la Ierusalim la care apostolul face referire în versetul 2.
ÎntrǦunchipasem£n£torDuhulSfântçibisericaaufostuniìila
trimiterea lui Pavel çi a lui Barnaba în întâia lor c£l£torie
misionar£ (Fapte 13: 2Ǧ3). Comparaìi çi Numeri 13: 1Ǧ2 cu
Deuteronomul1:22.AdeseaPavelaprimitiluminarecereasc£,
la diferite ocazii el a fost îndrumat, înçtiinìat sau încurajat de
Dumnezeu(veziFapte16:9;20:23;23:11;27:22Ǧ26).

Pavelavruts£seasigurec£predicarealuiesteaceeaèi
cuafraìilorcareauumblatcuHristos.Elaînìelesc£dac£ceea
ce el a predicat nu este în armonie cu predicarea ucenicilor,
lucrarealuinueradeniciunfolos.Deèielaètiutc£afosttrimis
deDumnezeus£duc£aceast£solie,aaless£fac£acestlucru
pentru c£ bisericile unde el a lucrat aveau nevoie de aceast£
confirmare pentru c£ iudeii veniìi de la Ierusalim înv£ìau
câtevalucruridiferitedeceeacespuneael.

Versetul 3:
Nici chiar Tit, care
era cu mine, m¿car c¿
era Grec, n-a fost silit
s¿ se taie împrejur,


Faptulc£luiTit,careeragrec,nuisǦaceruts£setaie
împrejur pentru a putea veni în compania fraìilor de la
Ierusalimesteodovad£c£uceniciiDomnuluipriveauaceast£
chestiunelafelcaèiapostolulPavel.SǦarputeas£maififost
înc£ un motiv puternic în mintea lui Pavel pentru amintirea
acestuiaspect.Timotei,elînsuçiungalatean,jum£tateiudeu,
jum£tatedintreneamuri,fusesecircumcislaînceputullucr£rii
sale ca o concesiune pentru prejudecata iudaic£ (Fapte 16: 1Ǧ
3).Compromisuleradenatur£practic£intenìionats£faciliteze
predicarea Evangheliei printre iudeii din ì£rile locuite de
neamuri. În cazul lui Tit, un om purǦsânge dintre neamuri,
lucrurileeraudiferite.Dac£Pavelarficonsimìits£circumcid£
pe Tit çiǦar fi t£g£duit Evanghelia çi ar fi ap£rut c£ admite c£
aceste forme exterioare erau esenìiale pentru mântuire.
ScopulluiPavelînmenìionareaincidentuluicarecuprindeape
Titestedeacitauncazcândapostoliiînçiçinuaucerutcaun
omdintreneamuris£fiet£iatîmprejur.Faptulc£apostoliidin
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Ierusalim nu au cerut ca Tit s£ fie circumcis este o dovad£ cu
privirelainconsistenìapoziìieiîmpotrivitorilorluiPavel.

Incidentuldescoper£atâtconsecvenìaluiPavel,câtçi
bun£voinìafraìilordelaIerusalimdeadalaopartetradiìiileîn
carefuseser£crescuìiçidearecunoaçteadev£rulatuncicând
acesta leǦa fost prezentat printrǦo alt£ persoan£ aleas£ de
DuhulluiDumnezeu.DuhulesteCelcareaf£cutcuputinì£ca
Dumnezeu s£ lucreze în èi prin biserica primar£ pe o cale
minunat£.Eldoreètes£imprimebisericiideaziacelaçiduhde
iubire, unitate èi disponibilitate de a primi o lumin£ nou£.
Numaiaèabisericavareuèis£duc£laîndepliniremandatuldat
deDomnulHristos.
Versetul 4:
din pricina fraĞilor
mincinoĚi, furiĚaĞi Ěi
strecuraĞi printre noi,
ca s¿ pândeasc¿
slobozenia, pe care o
avem în Hristos Isus,
cu gând s¿ ne aduc¿
la robie;


DesprecerobievorbeètePavelînversetul4?Sepoate
caacestversets£poat£fiînìelesprinaltecuvintealeluiPavel?
„Nuçtiìic£,dac£v£daìirobicuiva,cas£Ǧl
ascultaìi,sunteìirobiiaceluiadecareascultaìi,fie
c£estevorbadep£cat,careducelamoarte,fiec£
estevorbadeascultare,careducelaneprih£nire?
Darmulì£mirifieaduseluiDumnezeu,pentruc£,
dup£ceaìifostrobiaip£catului,aìiascultatacum
dininim£dedreptarulînv£ì£turii,pecareaìi
primitǦo.”
Romani6:16Ǧ17
èi
„C£ci,atuncicânderaìirobiaip£catului,eraìi
slobozifaì£deneprih£nire.”
Romani6:20

Conformacestorverseteascultareadep£catesterobie
èiimplic£lipsalibert£ìii.Prezenìalibert£ìiiestelipsap£catului.
Darp£catulnuesteîndep£rtatprinlege,pentruc£prineavine
cunoètinìa despre p£cat (Romani 3: 20), nici prin t£ierea
împrejurpentruc£eanuestedecâtunsemn.

Dac£bisericiledinGalatiad£deauascultarecelorcare
le spuneau o alt£ evanghelie ei deveneau robi ai celor care îi
înv£ìaser£aèa.Aceast£robieînsemnac£numaiaulibertatea
luiHristos.Încapitolul1alEpistoleic£treGalateniPavelaspus
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despre aceèti oameni c£ tulbur£ bisericile èi doresc s£
r£stoarne Evanghelia lui Hristos (Galateni 1: 7). Dup£
terminarea adun£rii de la Ierusalim apostolii au scris o
scrisoare fraìilor din Antiohia (Fapte 15: 23) în care au
specificat c£ cei care iǦau tulburat nu au fost trimièi de ei.
Astfel vedem c£problema bisericilor dinGalatiaeraprezent£
èiînaltep£rìi.

Uniidinevrei,deèisef£cuser£creètini,nuauînìelespe
deplincareesterolulLegiièialt£ieriiîmprejur.Crezândc£fac
un bine lui Dumnezeu èi bisericii lui Hristos ei au început s£
corecteze religia fraìilor lor. Lucrarea lor nu era lucrarea
Duhului Sfânt èi de aceea Pavel a fost nevoit s£ cear£
bisericilors£osândeasc£oastfeldeînv£ì£tur£.Evreiiauf£cut
din mântuire o chestiune omeneasc£ èi nu au înìeleslucrarea
Dumnezeirii în salvarea p£c£tosului. Ei nu au înìeles care era
rolul t£ierii împrejur èi al Legii, lucru pe care Pavel lǦa înìeles
dup£ceIsusHristosisǦadescoperit.Elspuneaèa:
„Iudeunuesteacelacaresearat£pedinafar£
c£esteIudeu;çit£iereîmprejurnuesteaceeacare
estepedinafar£,încarne.CiIudeuesteacelacare
esteIudeuînl£untru;çit£iereîmprejuresteaceeaa
inimii,înduh,nuînslov£;unastfeldeIudeuîçi
scoatelaudanudelaoameni,cidelaDumnezeu.”
Romani2:28Ǧ29

Cearfitrebuits£înìeleag£unevreudinporuncadat£
de Dumnezeu lui Avraam atunci când i sǦa cerut s£ se taie
împrejur?(veziGeneza16Ǧ17).

Dup£ceAvraamacrezutf£g£duinìaluiDumnezeuc£
s£mânìa sa nu va putea fi num£rat£, iar lucrul acesta iǦa fost
socotit ca neprih£nire (Geneza 15: 1Ǧ6), patriarhul, v£zând c£
fiul care ar fi trebuit s£Ǧi poarte numele nu se mai naète, a
ascultatsfatuldatdesoìiasaèiamanifestatastfelnecredinì£
în Dumnezeu. Rezultatul a fost un eèec – în loc de un
moètenitor sǦa n£scut un rob, dar Avraam se pare c£ înc£ nu
ètia. Dup£ 13 ani (Geneza 17: 1) Dumnezeu i se arat£ lui
Avraam èiǦi cere s£ cread£ în El repetânduǦi f£g£duinìa din
capitolul 15. Avraam a primit semnul t£ierii împrejur ca o
aducereaminteaeèeculuis£uèiaconvingeriic£înplanurilelui
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Dumnezeu„carneanufoloseètelanimic”(Ioan6:63).T£ierea
împrejur trebuia s£ fie un semn al faptului c£ inima este
predat£luiDumnezeuprincredinì£èievreiiarfitrebuits£ètie
c£oridecâteorimanifestaunecredinì£înDomnult£ierealor
împrejurnulefolosealanimic.F£g£duinìeleluiDumnezeupot
fi realizate numai prin dezbr£carea de trupul p£catelor firii
p£mânteèti.Dumnezeua putut împlini planuls£udoaratunci
cândAvraamaînìelesc£trebuies£cread£èinimicmaimult.
Acelaèi mecanism funcìioneaz£ èi în procesul mântuirii,
îndrept£ìirii èi des£vârèirii. Omul trebuie s£ cread£ c£
Dumnezeu îi va da o inim£ nou£ în care va aèeza Legea Sa
(Ezechiel 36: 26Ǧ27 èi Evrei 8: 10, 10: 16). Avraam a fost cu
adev£ratt£iatîmprejurcândLǦal£satpeDumnezeus£Ǧèiduc£
la îndeplinire f£g£duinìa, atunci când a înv£ìat s£ se supun£.
T£iereaîmprejurexterioar£nuafostniciodat£maimultdecât
un semn al t£ierii împrejur a inimii. A face din aceasta un
criteriu pentru mântuire înseamn£ a aduce robia în viaìa
omului, neprih£nirea prin credinì£ nu mai funcìiona, iar
rezultatuleratr£ireaînp£cat.

Isusaspus:„Duhulesteacelacared£viaì£,carneanu
foloseètelanimic;cuvintelepecarevilespunEu,suntduhèi
viaì£” (Ioan 6: 63). Când a spus aceste cuvinte Mântuitorul
vorbea despre faptul c£ numai prin sângele S£u se poate
obìineviaìaveènic£.Iudeiicaretulburaubisericilenulecereau
acestora s£ nu mai ìin£ Legea èi nici Pavel nu a f£cutǦo
(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£niìi.Lafelcumnuauînìelesrolult£ieriiîmprejur,einu
auînìelesrolulLegii.Ac£utas£obìiineprih£nireaprinp£zirea
Legiiînsemnas£încercis£obìiif£g£duinìaluiDumnezeuprin
propriile eforturi. Lucru pe care Dumnezeu nu LǦa 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
inimaf£pturiicreate.Ac£utas£aducilaîndepliniref£g£duinìa
neprih£niriièiavieìiiveèniceprinascultareadeLegeeraunjug
pecarenuDumnezeu,cievreiièilǦaupusînspinare.Erajugul
robieiascult£riidep£cat.Hristosestecelcareofer£eliberarea.

Prinurmare,oricinefacepecredincioèis£seîncread£
pentruîndrept£ìireînascultareadeLege,purèisimpluîipune
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în jug èi îi face robi ai p£catului, pentru c£ oricât sǦau sforìat
evreii s£ asculte de Lege nu au reuèit. Astfel putem înìelege
bine cuvintele apostolilor: „Acum dar, de ce ispitiìi pe
Dumnezeu,çipuneìipegrumazulucenicilorunjug,pecarenici
p£rinìii noçtri, nici noi nu lǦam putut purta?” (Fapte15: 10).
Legea care te condamn£ èi care îìi arat£ vina faì£ de
Dumnezeu, nu te poate salva. Aici intervine harul èi credinìa,
c£ Dumnezeu care a f£g£duit c£ va avea un popor neprih£nit
va reuèi s£Ǧèi duc£ la îndeplinire planul în ciuda tuturor
lucrurilorcarearputeaspunec£nuesteaèa.
Versetul 5:
noi nu ne-am supus Ěi
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 socotiĞi
ca fiind ceva-orice ar
fi fost ei, nu-mi pas¿:
Dumnezeu nu caut¿ la
faĞa oameniloraceĚtia, zic, ei cei cu
vaz¿ nu mi-au adaus
nimic.
7 Ba dimpotriv¿,
când au v¿zut c¿ mie
îmi fusese încredinĞat¿
Evanghelia pentru cei
net¿iaĞi împrejur,
dup¿ cum lui Petru îi
fusese încredinĞat¿
Evanghelia pentru cei
t¿iaĞi împrejur,


Înv£ì£tura acestor fraìi iudei îndep£rta biserica de cel
care este Capul bisericii, Hristos. În El, Dumnezeu a oferit
întregulcer,iarprinsuireaSalaTat£laf£cutposibil£venirea
Duhului Sfânt. Cei care tr£iesc dup£ îndemnurile Duhului nu
maisuntosândiìi,pentruc£einumaidauascultarepornirilor
firii p£mânteèti (Romani 8: 1Ǧ2 èi 4). Porunca Legii trebuie
împlinit£ în noi, îns£ nu prin puterea c£rnii, ci prin puterea
Duhului. Aceasta este naèterea din nou. O înv£ì£tur£ care
îndep£rta bisericade Hristos trebuiarepederespins£. Pavel a
iubitbisericileundealucratèièiǦadoritcaadev£rulEvangheliei
s£r£mân£laei.

Îngeneral,convertiìiiiudeinueraudispuçis£semiçte
tot atât de repede, dup£ cum providenìa lui Dumnezeu le
deschidea calea. Ca urmare a lucr£rii apostolilor printre
Neamuri, era clar c£ convertiìii dintre aceçtia din urm£ vor
întrece cu mult la num£r pe convertiìii dintre iudei. Iudeii se
temeauc£,dac£restricìiileçiceremoniilelegiilornuaveaus£
fie obligatorii pentru Neamuri, drept condiìie pentru p£rt£çia
înbiseric£,particularit£ìilenaìionalealeiudeilor,carepân£aici
îiìinuser£deosebiìidetoìiceilalìioameni,înceledinurm£vor
ajunges£dispar£printreaceiacareprimeausoliaEvangheliei.

Iudeiitotdeaunasemândreaucurânduieliledatelorde
Dumnezeire; çi mulìi dintre aceia care fuseser£ convertiìi la
credinìa lui Hristos înc£ mai considerau c£, din moment ce
Dumnezeu a fixat odat£, în mod l£murit, felul de închinare
iudaic£,erafoartepuìinprobabilc£Elarîng£duivreodat£vreo
schimbareînvreunadinîndrum£riledate.Eist£ruiauc£legile
çi ceremoniile iudaice trebuie s£ fac£ parte din rânduielile
religiei creçtine. Ei erau înceìi în a înìelege c£ toate jertfele
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8 c¿ci Cel ce f¿cuse
din Petru apostolul
celor t¿iaĞi împrejur,
f¿cuse Ěi din mine
apostolul Neamurilor9 Ěi când au
cunoscut harul, caremi fusese dat, Iacov,
Chifa Ěi Ioan, care
sunt priviĞi ca stâlpi,
mi-au dat mie Ěi lui
Barnaba, mâna
dreapt¿ de însoĞire,
ca s¿ mergem s¿
propov¿duim: noi la
Neamuri, iar ei la cei
t¿iaĞi împrejur.
10 Ne-au spus numai
s¿ ne aducem aminte
de cei s¿raci, Ěi chiar
aĚa am Ěi c¿utat s¿
fac.

Versetele 11-12:
11 Dar când a venit
Chifa în Antiohia, i-am
st¿tut împotriv¿ în
faĞ¿, 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 Ěi
a stat deoparte, de
teama celor t¿iaĞi
împrejur.

adusenuaufostaltcevadecâtopreînchipuireamorìiiFiuluilui
Dumnezeu, în care tipul întâlnea antitipu, iar la cruce ei
st£teaufaì£înfaì£curealitateapecareosimbolizaujertfele.

Petru èi Iacov, care au fost al£turi de Domnul Hristos
au înìeles cum stau lucrurile. De asemenea au v£zut c£
Dumnezeu este Cel care lǦa f£cut pe Pavel apostol al
neamurilor.  Supunerea faì£ de c£l£uzirea Duhului sfânt iǦa
f£cut în stare s£ poat£ înìelege aceste lucruri èi s£Ǧi ofere lui
Pavel èi lui Barnaba mâna dreapt£ de însoìire. Recunoscând
chemarealuiPaveldeapredicaEvanghelialaneamurièiharul
careǦifusesedat,PetruèiIacovaudemonstratleg£turapecare
ei o aveau cu Dumnezeu. Cei care sunt conduèi de Duhul lui
Dumnezeu vor cunoaète lucrarea Duhului în alte persoane
chiardac£nusecunoscdeaproape.Ceamaisigur£dovad£c£
cinevanuareorelaìieapropiat£cuceadeǦatreiapersoan£a
Dumnezeirii  este v£zut£ atunci când acesta nu recunoaète
lucrareaDuhului Sfânt.Apostoliiaveau Duhul Sfânt, iar acest
har leǦa ajutat s£ înìeleag£ c£ Pavel face lucrarea lui
Dumnezeu,deèiîntrǦomodalitatediferit£dealor.

ÎntreapostolièiPavelnuauexistatdiferenìedeopinie
legate de ce anume constituie Evanghelia. Este adev£rat c£
bisericatimpurieaavutèi„fraìimincinoèi”,daraceètianuerau
biserica,trupulluiHristos.

Ceva mai târziu Petru a vizitat Antiohia. Acolo el a
câçtigatîncredereamultoraprinpurtareasaprudent£faì£de
convertiìii dintre Neamuri. Pentru o vreme, el sǦa purtat
potrivitluminiidatedin cerèi viziuniipecarea primitǦodela
Dumnezeu (Fapte 10: 1 pân£ la Fapte 11: 18). Îns£, când unii
dintreiudeiicareìineaucustr£çnicielatradiìialorauvenitde
laIerusalim, înmodneînìelept PetruçiǦaschimbat atitudinea
faì£deconvertiìiidintrep£gâni.UniidintreiudeisǦaupref£cut
çi ei cu el, „aça c£ pân£ çi Barnaba a fost prins în lanìul
f£ì£rniciei lor”. Descoperirea acestor sl£biciuni din partea
aceloracarefuseser£respectaìiçiiubiìicaniçteconduc£toria
l£sat o foarte dureroas£ impresie în minìile credincioçilor
dintreNeamuri.Îns£ Pavel, careav£zut influenìa nimicitoare
pentru biseric£, prin purtarea cu dou£ feìe a lui Petru, lǦa
mustrat pe faì£ pentru ascunderea adev£ratelor sale
sentimente.Înfaìabisericii,PavellǦaîntrebatpePetru:„Dac£
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Versetele 13-14:
13 Împreun¿ cu el au
început s¿ se prefac¿
Ěi ceilalĞi Iudei, aĚa
c¿ pân¿ Ěi Barnaba a
fost prins în laĞul
f¿Ğ¿rniciei lor.
14 Când i-am v¿zut
eu c¿ nu umbl¿ drept
dup¿ adev¿rul
Evangheliei, am spus
lui Chifa în faĞa
tuturor: ,,Dac¿ tu,
care eĚti Iudeu,
tr¿ieĚti ca Neamurile,
Ěi nu ca Iudeii, cum
sileĚti pe Neamuri s¿
tr¿iasc¿ în felul
Iudeilor?``

tu, care eçti iudeu, tr£ieçti ca Neamurile, çi nu ca iudeii, cum
sileçtipeNeamuris£tr£iasc£înfeluliudeilor?”

Petru a v£zut greçeala în care c£zuse çi a c£utat de
îndat£s£îndrepter£ulpecareǦls£vârçise,atâtcâtîist£teaîn
putere. Dumnezeu, care cunoaçte sfârçitul de la început, iǦa
îng£duitluiPetrus£Ǧçideapefaì£sl£biciuneacaracteruluis£u,
pentru ca încercatul apostol s£ vad£ c£ în sine însuçi nu era
nimiccucares£semândreasc£.

Istoria acestei abateri de la dreptele principii st£ ca o
solemn£avertizarepentrucredincioèiiceseg£sescînlocuride
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
unelteiomeneçtiçicucâtsuntmaimariocaziileluideasf£tui
çi a supraveghea, cu atât mai mult va produce v£t£mare, çi
aceasta în mod sigur dac£ nu urmeaz£ cu mare grij£ calea
Domnului çi nu lucreaz£ în armonie cu providenìa Duhului
Sfânt.

Dup£toateeèecurileluiPetruatuncicândaumblatcu
Hristos, dup£ c£derea din seara arest£rii çi restabilirea lui
înainte de în£lìare, dup£ îndelungaìii lui ani de slujire,
cunoaçtereaatâtdeaproapealuiHristos,cunoçtinìaluidespre
umblarea Mântuitorului în totul, potrivit principiilor drepte;
dup£ toate îndrum£rile primite, dup£ toate darurile,
cunoçtinìa çi influenìa dobândite prin predicarea çi înv£ìarea
Cuvântului,nuesteciudatcaels£sepoarteînmodf£ìarnicçi
s£ ocoleasc£ principiile Evangheliei de teama oamenilor sau
pentru a primi cinste? Nu este ciudat ca el s£ çov£ie în a
proceda dup£ dreptate? Fie ca Dumnezeu s£ fac£ pe fiecare
oms£ǦçideaseamadeneputinìasaînaǦçiîndrumapropriasa
fiinì£spreCanaanulceresc.

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. Dependenìa
deHristosestecheiabiruinìeinoastre.Pretenìiadeafiiudeu,
sau creètin, te oblig£ s£ te porìi conform înv£ì£turilor lui
Dumnezeu.
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AdevĆrata Evanghelie

Galateni1:1–2:14reprezint£oap£rareaEvangheliepecarePavelapredicatǦoèi
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 èi c£ apostolii de la Ierusalim au aprobat acreditarea lui èi solia pe
careadusǦoîntreneamuri.

Trecânddepreliminariivomintraînceleceurmeaz£înstudiuladev£rateièiunicei
Evanghelii.Darînaintedeafaceacestlucrutrebuies£conètientiz£mc£ceeaceurmeaz£
s£ citim  este de o inestimabil£ valoare pentru sufletele noastre. Valoarea Evangheliei lui
Isus Hristos, pe care o predica Pavel, este conètientizat£ prin înìelegerea cuvintelor: „Dar
chiar dac£ noi înçine sau un înger din cer ar veni s£ v£ propov£duiasc£ o Evanghelie,
deosebit£deaceeapecarevǦampropov£duitǦonoi,s£fieanatema!Cumammaispus,o
spunçiacum:dac£v£propov£duieçtecinevaoEvanghelie,deosebit£deaceeapecareaìi
primitǦo,s£fieanatema!”(Galateni1:8Ǧ9).Acestecuvintenespunc£vomg£sifrumuseìea
Evangheliei în studiul acestei Epistole, pentru c£ Pavel urmeaz£ s£ vorbeasc£ din nou
despreEvangheliapecareapredicatǦobisericilordinGalatia.Aceastaînseamn£c£ceeace
vomg£siînaceast£cartenupoatefialteratsauschimbatnicim£cardeunîngercarearveni
dinceruri.Evangheliadincelelaltec£rìialeBibliei,inclusivdinVechiulTestament,trebuie
s£fieEvangheliadinGalateni,iaraceastatrebuies£sepotriveasc£exactcucelelalte.

Acesteafiindzisevomficonètienìidefaptulc£studiulacesteiepistolevafaceapel
la cea mai mare atenìie pe care o putem oferi èi la cel mai mare interes. Sub influenìa
Duhului lui Dumnezeu cel „fl£mând èi însetat dup£ neprih£nire” (Matei 5: 6) va fi s£turat.
Pentruc£Evangheliavorbeètedespreneprih£nire!Iarneprih£nireacaèiconceptestelegat£
dealteconcepteca:îndrept£ìire,sfinìireèileg£mânt.

Terminânddestudiatversetul14èipreg£tinduǦnepentruversetul15,versetcucare
începe punctul culminant al epistolei, observ£m în spusele lui Pavel un apel pentru
„adev£rulEvangheliei”.AceastaestesolialuiDumnezeuèieatrebuies£mearg£nealterat£
în lume. Domnul Hristos leǦa spus ucenicilor urm£toarele cuvinte: „Evanghelia aceasta a
Împ£r£ìieivafipropov£duit£întoat£lumea,cas£slujeasc£dem£rturietuturorneamurilor.
Atuncivavenisfârçitul.”(Matei24:14).Înìelegemdeaicic£sfârèitulnuvavenioricândèi
oricum.MaiîntâitrebuiecaEvangheliaÎmp£r£ìieis£fiepropov£duit£întoat£lumea.Dar
aceastanuestesinguracondiìie.InspiratdeDuhulSfânt,apostolulPavelspunec£sfârèitul
„nuvaveniînaintecas£fivenitlep£dareadecredinì£,çideasedescoperiomulf£r£delegii
(sau: omul p£catului), fiul pierz£rii, protivnicul, care se înalì£ mai pe sus de tot ce se
numeçte«Dumnezeu»,saudeceestevrednicdeînchinare.Açac£sevaaçezaînTemplullui
Dumnezeu,dânduǦsedreptDumnezeu.”(2Tesaloniceni2:3Ǧ4).Vedemc£înaintedeadoua
venireaDomnuluiHristosEvangheliatrebuiepredicat£lumii,trebuies£aib£locp£r£sirea
credinìei,adic£aEvanghelieièis£sedescopereomulf£r£delegii,adic£antihristul.Dac£ne

36





vomadresacâtevaîntreb£riînleg£tur£cucelespusemaisusèivomr£spundebibliclaele,
vom vedeacum ne raport£mnoifaì£derevenireapecare oaètept£m atât de mult.Este
Evangheliapecareeuocredèipecareospunèialtoraadev£rataEvanghelie?Ceînseamn£
lep£dareadecredinì£?Cineesteomulf£r£delegiièicumsevadescoperiomulf£r£delegii?

Pentru a putea r£spunde mai uèor la aceste întreb£ri avem nevoie s£ citim
Apocalipsa14.Acolodescoperimogrup£special£deoamenicareafostr£scump£rat£de
pep£mântcaceldintâirodpentruDumnezeuèipentruMiel(IsusHristos).Oamenif£r£vin£
înaintealuiDumnezeu.Descoperimapoiunînger,primul,carezburaprinmijloculceruluicu
Evanghelia veènic£. Ca sol al lui Dumnezeu el trebuie s£ duc£ Evanghelia „locuitorilor
p£mântului,oric£ruineam,oric£reiseminìii,oric£reilimbièioric£ruinorod”.Apoiaurmat
unaltînger.Cepots£vesteasc£îngeriidac£nuEvanghelia?Apoiavenitaltreilea,totcu
Evanghelia:„Dac£seînchin£cinevafiareiçiicoaneiei,çiprimeçtesemnuleipefruntesau
pemân£,vabeaçieldinvinulmânieiluiDumnezeu,turnatneamestecatînpaharulmâniei
Lui;çivafichinuitînfocçiînpucioas£,înainteasfinìilorîngeriçiînainteaMielului.fifumul
chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. fi nici ziua, nici noaptea nǦau odihn£ cei ce se
închin£ fiarei çi icoanei ei, çi oricine primeçte semnul numelui ei! Aici este r£bdarea
sfinìilor,carip£zescporuncileluiDumnezeuçicredinìaluiIsus.”(Apocalipsa14:9Ǧ12).

Ceitreiîngerisunttrimièis£vesteasc£Evanghelia.Ofacemèinoiîmpreun£cuei?
AvemnoiEvangheliacelortreiîngeri?Poatec£v£întrebaìideceartrebuif£cut£ocorelaìie
întreEvanghelieèiApocalipsa14.Întrebareaestejustificat£pentrucercet£torulserios,iar
r£spunsul,pecareîlvag£sitotînApocalipsa14îlvaresponsabiliza.Mergândmaideparte
cuIoanînviziuneasavedemunnoralb,iarpenorpecinevacaresem£nacuFiulomului,pe
care îl aètept£m. Avea o cunun£ de aur èi o secer£ ascuìit£. Nu poate fi altcineva decât
Domnul nostru! Apoi vedem împreun£ cu Ioan un înger, ieèind din Templul care este în
cerurièistrigândlacelcest£teapenor:„PunesecereaTaçisecer£:pentruc£avenitceasul
s£ seceri, çi seceriçul p£mântului este copt.” (Apocalipsa14: 15). Cel ce st£tea pe nor a
seceratp£mântul!Poatec£acestelucrurinunespunnimiccares£neimpresioneze,darnoi
suntemoameniicarespunemc£Bibliaseinterpreteaz£singur£.Ceestesecerièul?ÎnMatei
13:39nisespunec£secerièulestetimpulsfârèitului.Înaceast£viziunealuiIoansfârèitula
venit dup£ ce cei trei îngeri èiǦau rostit solia, dup£ ce au dus Evanghelia veènic£. S£ ne
aducemacumamintedecuvinteleDomnuluinostru:„EvangheliaaceastaaÎmp£r£ìieivafi
propov£duit£întoat£lumea,cas£slujeasc£dem£rturietuturorneamurilor.Atuncivaveni
sfârçitul.” (Matei 24: 14). Evanghelia aceasta a Împ£r£ìiei este Evanghelia veènic£,
adev£rataEvanghelie.Oavemnoi?Totea,însoliaceluidealtreileaînger,deconspir£pe
omulf£r£delegii.gtimnoicineeste?Spunemèialtora?DucemEvanghelia?

Deèiestenecesar,nunevomocupaînaceststudiudelep£dareadecredinì£èinici
de omul f£r£delegii, ci numai de Evanghelie, de acea veste bun£ pe care Hristos iǦa
descoperitǦoluiPavel.Pentruc£fiecaresuflettrebuies£ètiec£ceeacecrede,estesaunu
esteEvangheliaÎmp£r£ìiei,Evangheliaveènic£,adic£adev£rataEvanghelie.
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Versetul 15:
Noi suntem Iudei din
fire, iar nu p¿c¿toĚi
dintre Neamuri.

Versetul 16:
TotuĚi, fiindc¿ Ětim c¿
omul nu este socotit
neprih¿nit, prin
faptele Legii, ci numai
prin credinĞa lui Isus
Hristos, am crezut Ěi
noi în Hristos Isus, ca
s¿ fim socotiĞi
neprih¿niĞi prin
credinĞa lui Hristos, iar
nu prin faptele Legii;
pentru c¿ nimeni nu
va fi socotit
neprih¿nit prin
faptele Legii.


SpuneoarePavelc£eifiindevreinusuntp£c£toèiaèa
cum sunt neamurile? Face èi el o diferenì£ între cei c£rora a
fosttrimiss£leprediceEvanghelia?Nu,iarlucrulacestaseva
vedeaînversetulurm£tor.CeeacespunePavelaiciestec£ei
erau p£c£toèi iudei èi nu p£c£toèi dintre neamuri èi asta
constituiaodiferenì£.

De ce a crezut Pavel èi alìii în Hristos? Pentru c£ nu
erau p£c£toèi? Nu, ci pentru c£ erau p£c£toèi! Omul care are
nevoie s£ fie socotit neprih£nit, adic£ s£ fie îndrept£ìit, este
omulcarenuareprinsineînsuèiaceast£neprih£nire,ciceare
el este p£catul. Pavel, fiind fariseu, lucra ca s£ obìin£ acea
neprih£nire, dar când Hristos èiǦa descoperit înel Evanghelia,
SauldinTarsaînìelesc£elesteunp£c£tosiudeu.Oricelucru
cucaresǦarfipututl£udacaevreutrebuialep£datdedragullui
Hristos. Nimic nu le era de folos, ci numai credinìa lui Isus
Hristos. Pavel sǦa v£zut nevoit s£ recunoasc£ c£ nu poate fi
socotit neprih£nit prin faptele legii, ci numai prin credinìa lui
Isus Hristos. Când a înìeles aceasta a crezut èi el în Hristos,
împreun£cuceilalìiapostoli„cas£fimsocotiìineprih£niìiprin
credinìaluiHristos”.

Observaìic£înversetul16dinstângasǦauf£cutdou£
modific£ri.Aparede2ori„lui”èinudetreiori„în”.Aceastanu
este o modificare a textului biblic ci o corectare necesar£ în
limbaromân£,laaceletraduceriundenusǦatraduscorect.De
dou£oriînGalatenièiodat£înApocalipsa14:12sevorbeète
desprecredinìaluiIsusHristos.CredinìaLuiesteceaprincare
suntem socotiìi neprih£niìi. Dar ce este credinìa Lui? La
aceast£întrebarevomr£spundemaitârziu.

Versetul16estefoarteimportant.Elnearat£c£omul
nu este îndrept£ìit sau considerat neprih£nit prin lege. Prin
niciolege,indiferentcineapromulgatǦo,cinumaiprincredinìa
lui Isus Hristos. Cei care vor înìelege aceasta vor zice èi ei
împreun£ cu Pavel èi apostolii: „am crezut çi noi în Hristos
Isus, ca s£ fim socotiìi neprih£niìi prin credinìa lui Hristos”.
Când credem în Isus Hristos, credinìa Lui lucreaz£ în noi èi
pentrunoièisuntemîndrept£ìiìi,adic£socotiìineprih£niìi.

ÎncuvintelepecarePavelleǦaspusluiPetrucuocazia
schimb£rii sale de atitudine se g£seète un punct vital care
pentru a fi descoperit cere un pic de atenìie. Punctul este
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acesta: noi care suntem evrei din fire, care avem toate
avantajele pe care Dumnezeu leǦa dat urmaèilor lui Avraam,
careǦi avem pe p£rinìi, avem leg£mântul, legea, ceremoniile,
toate date evreilor în mod direct de Dumnezeu – noi care
suntemevreidinfireèinup£c£toèidintreneamuri–chiarnoi,
„amcrezut…înHristosIsus,cas£fimsocotiìineprih£niìiprin
credinìaluiHristos,iarnuprinfapteleLegii;pentruc£nimeni
nu va fi socotit neprih£nit prin faptele Legii.” Petre, faptul c£
amcrezutînHristos,deèi suntemevrei, cas£ fimîndrept£ìiìi
prin credinìa Lui este o declaraìie public£ a faptului c£
recunoaètem c£ în lege nu se g£seète îndrept£ìirea, legea ne
condamn£ (Romani 3: 20), dar nu ne îndrept£ìeète. Dac£ noi
careamavutatâteaprivilegiinuampututfiîndrept£ìiìidecât
prin credinìa lui Isus, atunci aceste neamuri cum ar putea
altfel?

Experienìele conduse de Duhul lui Dumnezeu din
carteaFapteleapostolilorarat£cuclaritatec£atâtevreii,câtèi
neamurile, nu puteau fi salvaìi decât prin credinìa lui Isus
Hristos. Ne întoarcem la întrebarea de mai sus: ce este
credinìaluiIsus?

Credinìa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin
Cuvântul lui Hristos (Romani 10: 17). Cuvântul este însuèi
Hristos(Ioan1:1).DecicredinìavineprinHristos.ginunumai
c£vineprinHristos,totelodes£vârèeète(Evrei12:2).Niciunul
dintreoameninupoatespunedesprecredinìaluic£esteslab£,
decâtdac£ceeaceelnumeètecredinì£nuestedelaHristos.
Credinì£slab£nuexist£.Unompoatefislabîncredinì£,adic£
îi este team£ s£ se încread£ în Dumnezeu, dar credinìa care
vinedesusestetare.Deaceea,numaiprincredinìaLuipoate
fiomulîndrept£ìit.Hristosareocredinì£vieèidac£credemîn
ElcredinìaLuivalucraîndrept£ìireanoastr£.Hristosnupoate
s£Ǧèi exercite credinìa Lui în noi èi pentru noi decât dac£ îl
l£s£ms£locuiasc£înnoièicredemînCuvinteleSale.Credinìa
pe care neǦo va da nou£ atunci când îi vom preda întreaga
noastr£ fiinì£ este propria Sa credinì£ pe care puterile
întunericului au încercatǦo pân£ la extrem èi nu au pututǦo
distruge, a fost aprobat£ de Dumnezeu èi nu va da greè
niciodat£. Noi nu trebuie s£ încerc£m s£ fim ca El, s£ ne
stimul£mminteas£gândeasc£pozitiv,nutrebuies£exers£m
s£ avem mult£ credinì£ ca El, aceasta este îndrept£ìire prin
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fapte,cipurèisimplus£ǦLl£s£ms£nedeacredinìaSaèis£o
dezvolte în noi pân£ la des£vârèire. Simplu! gi totuèi greu,
pentruc£neplaceîndrept£ìireaprinfapte.Ioan1:12nespune
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
credec£ElesteFiulluiDumnezeu,adic£Dumnezeuadev£rat.
A crede c£ este Fiul lui Dumnezeu, El fiul Mariei, înseamn£ a
credec£sǦaf£cutomcaèinoi(1Timotei3:1611),noicaretr£im
ast£zi pe p£mânt. Mintea noastr£ trebuie s£ fie a Lui èi
gândurile noastre s£ fie supuse gândurilor Lui (Filipeni 2: 5, 2
Corinteni 10: 5). Aceasta înseamn£ o refacere a chipului èi a
sem£n£rii Sale în noi. O nou£ genez£! Când credem aèa,
înìelegemc£Eltrebuies£fiecutotulalnostruèinoicutotulai
Lui. Când acest lucru se va întâmpla, când El va tr£i în noi,
Mântuitorul îèi va exercita propria Sa credinì£ èi vom fi
îndrept£ìiìi.

Credinìa lui Isus! Se vorbeète despre ea, dar nu este
înìeleas£. Ce anume este credinìa lui Isus, care aparìine
Evangheliei din Epistola c£tre Galateni èi 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.Ela fosttratat aèa cummeritam s£fim trataìi
noi.Elavenitînaceast£lumepentrualuap£cateleoamenilor,
pentru ca aceia dintre oameni care doresc s£ poat£ lua
neprih£nirea Sa. Credinìa în capacitatea lui Hristos de a ne
salvaînmodamplu,cutotulèipedeplinestecredinìaluiIsus.
De a ne salva din p£cat èi nu în p£cat. Ceea ce nu a putut
împlini cu evreii, din pricina necredinìei lor în Evanghelia
Vechiului Testament, trebuie s£ împlineasc£ cu noi, dup£
aceeaèiEvangheliedarv£zut£peviuînNoulTestament.
„R£m£çiìeleluiIsraelnuvormais£vârçi
nelegiuire,nuvormaispuneminciuni,çiniciîngura
lornusevamaig£siolimb£înçel£toare.”
iefania3:13





11

TraducerilecarefolosescTextusReceptusspunînlocde„celce”,„Dumnezeu”ƕiestenumainormalsĉfie
aƕa–Emanuel,Dumnezeucunoi.
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Versetul 17:
Dar dac¿, în timp ce
c¿ut¿m s¿ fim socotiĞi
neprih¿niĞi în Hristos,
Ěi noi înĚine am fi
g¿siĞi ca p¿c¿toĚi,
este oare Hristos un
slujitor al p¿catului?
Nicidecum!


EsteHristosunslujitoralp£catului?Pavelspunec£nu.
Îns£ la întrebarea aceasta trebuie s£ r£spundem noi èi putem
faceaceastanumaidac£înìelegemexactceîntreab£Pavel.Ce
înseamn£s£fig£sitcap£c£tos?S£fip£c£tos,evident!Darce
înseamn£ s£ fi p£c£tos? S£ p£c£tuieèti, evident! Dar cine îmi
spune mie c£ sunt p£c£tos pentru c£ p£c£tuiesc? Biserica?
Comitetul?Sinodulsaupapa?Nu!Legea!Eaesteceacareîmi
spune ce este p£catul èi ori de câte ori vreau s£ ètiu ce este
p£c£tosînochiiluiDumnezeunuamdef£cutaltcevadecâts£
merglaLegeèilam£rturie:
„…prinLegevinecunoçtinìadeplin£ap£catului.”
Romani3:20
„«Lalegeçilam£rturie!»C£cidac£nuvorvorbiaça,
nuvormair£s£ri12zorilepentrupoporulacesta.”
Isaia8:20

ÎntrǦo alt£ epistol£ Pavel ne explic£ faptul c£ dac£ nu
maiexist£Legenumaiexist£p£cat:
„c£cif£r£Lege,p£catulestemort.”
Romani7:8
IarIoanesteèielfoarteclar:
„Oricinefacep£cat,faceçif£r£delege;çi
p£catulestef£r£delege.”
1Ioan3:4

Afig£sitp£c£tosînseamn£afig£sitc£lc£toralLegii.A
fig£sitc£lc£tordeLege,f£r£deLege,învremeceîncercis£fi
socotitneprih£nitprinHristosînseamn£c£facidinHristosun
slujitoralp£catului.DarElnuesteunslujitoralp£catului.Cine
tr£ieète prin credinìa lui Isus Hristos trebuie s£ fie separat de
p£cat.
„TotuçitemeliatarealuiDumnezeust£
nezguduit£,avândpeceteaaceasta:«Domnul
cunoaçtepeceicesuntaiLui»;çi:«Oricinerosteçte


12

Sau„Lalegeƕilamĉrturie;dacĉeinuvorbescconformacestuicuvânt,estepentrucĉnuauluminĉînei.”–
Fidela.
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NumeleDomnului,s£sedep£rtezede
f£r£delege!»”
2Timotei2:19

Adic£s£numaip£c£tuiasc£.Învremecemareamas£
acreètin£t£ìiicaut£s£fieîndrept£ìit£princredinìaîn(saului)
Isus Hristos, face din Mântuitorul un slujitor al p£catului, prin
aceeac£nusuntsupuèiLegiiSale.DarElnuesteunslujitoral
p£catului!

P£catul este înc£lcarea Legii. Care Lege? C£lcarea
c£reiLegiconstituiep£catul?
„Decicevomzice?Legeaestecevap£c£tos?
Nicidecum!Dimpotriv£,p£catulnulǦamcunoscut
decâtprinLege.Depild£,nǦaçficunoscutpofta,
dac£LegeanumiǦarfispus:«S£nupofteçti!»Apoi
p£catulaluatprilejul,çiaf£cuts£senasc£înmine
prinporuncatotfeluldepofte;c£cif£r£Lege,
p£catulestemort.”
Romani7:7Ǧ8

Deci, „S£ nu pofteèti!” face parte din Legea care îmi
arat£p£catul.DaraceaLegeîmimaispune„s£num£rturiseèti
strâmb împotriva aproapelui t£u”, „s£ nu furi”, „s£ nu
preacurveèti”,„s£nuaialìiDumnezeuînafar£deMine”,„aduǦ
ìiamintedeziuadeodihn£”etc.Legeacareîmispunemiece
estep£catulesteLegeapecareDumnezeuarostitǦo,pecarea
scrisǦo de dou£ ori pe dou£ table èi 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 cunoètinìa
p£catului, adic£ ètim când p£c£tuim. Aceasta este Legea,
singura Lege, prin care atunci când „c£ut£m s£  fim socotiìi
neprih£niìiînHristos”amputeafi„g£siìicap£c£toèi”.P£catul
nu exist£ f£r£ Legea lui Dumnezeu. Dar în vreme ce Legea
aceasta îmi arat£ vina, ea nu poate fi èi o cale pentru
îndrept£ìire.DomnulHristosnuavenitînaceast£lumepentru
a fi un slujitor al p£catului, ci pentru aǦi salva pe oameni din
p£cat.CualtecuvinteHristosavenits£îiajutepeoamenicas£
nu mai încalce Legea lui Dumnezeu. „DuǦte èi s£ nu mai
p£c£tuieèti”sǦaauzitdesdepebuzeleLui.CredinìaLuiestec£
nepoatesalvadeoricep£cat:
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„ElSǦadatpeSineînsuçipentrunoi,cas£ne
r£scumperedinoricef£r£delege,çis£Ǧficur£ìeasc£
unnorodcares£fiealLui,plinderâvn£pentru
faptebune.”
Tit2:14

Oare Hristos iǦaîndrept£ìit pe oameni caapoi aceètia
s£ fie liberi s£ calce Legea? Asta este ceea ce întreab£ Pavel.
„Nicidecum”,r£spundetotel.IǦasalvatpeoamenidinp£catca
ei s£ continue s£ tr£iasc£ în p£cat? „Nicidecum”. C£ut£m s£
fimîndrept£ìiìiprinHristospentrucas£putems£p£c£tuimîn
continuare? „Nicidecum”. Faptele bune sunt un rezultat al
celorfl£mânzièiînsetaìidup£neprih£nire,acelorcaretr£iesc
princredinìaluiIsusHristos. 


Când credem Cuvintele lui Dumnezeu èi mergem la
Isus cu toate sl£biciunile noastre, când îl primim în inim£ pe
deplin,ElestealnostruèinoiaiLui,cândcredinìaSalucreaz£
înnoi,atunciLegeavafideasemeneaacolo.


DespreastaavorbitPavelîncuvintele:
„Iat£,vinzile,ziceDomnul,cândvoifacecu
casaluiIsraelçicucasaluiIudaunleg£mântnou;
nucaleg£mântul,pecarelǦamf£cutcup£rinìiilor,
înziuacândiǦamapucatdemân£,cas£Ǧiscotdin
ìaraEgiptului.Pentruc£nǦaur£masînleg£mântul
Meu,çiniciMienuMiǦap£satdeei,ziceDomnul.
Dariat£leg£mântul,pecareǦlvoifacecucasalui
Israel,dup£acelezile,ziceDomnul:voipunelegile
Meleînmintealorçilevoiscrieîninimilelor;Euvoi
fiDumnezeullor,çieivorfipoporulMeu.
Evrei8:8Ǧ10


Fiecare suflet s£ poarte pe inim£ èi în minte pentru
totdeauna c£ îndrept£ìirea prin credinìa lui Isus Hristos
înseamn£abandonareatotal£ap£catului,ìinereaînfrâuafirii
p£mânteèti care este supus£ Duhului. Prin Duhul vom servi
Domnului èi nu p£catului. Credinìa lui Hristos nu justific£
prezenìap£catului.
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„O,adev£ratçicutotulvrednicdeprimitestecuvântul,
carezice:«HristosIsusavenitînlumecas£mântuiasc£pecei
p£c£toçi»” (1 Timotei 1: 15). Toìi oamenii au p£c£tuit çi sunt
vinovaìi înaintea lui Dumnezeu; dar toìi, indiferent de
naìionalitatesauclas£,potacceptaceeaceafostimposibilde
acceptat pentru cei care se îndrept£ìeau prin faptele legii:
„Omul acesta primeçte pe p£c£toçi, çi m£nânc£ cu ei.” (Luca
15:2).Cebinecuvântare!Unp£c£tost£iatîmprejurnuestemai
bundecâtunp£c£tosnet£iatîmprejur(Amos5:12,Ioan8:24).
P£c£tosulcareatrecutprinritualulbotezuluinuestemaibun
decâtp£c£tosulcarenǦam£rturisitniciodat£credinìa.P£catul
este p£cat, çi p£c£toçii sunt p£c£toçi, indiferent c£ sunt în
biseric£sauafar£.Dar,mulìumit£luiDumnezeu,Hristoseste
jertfa pentru p£catele noastre, tot aça cum El este jertfa
pentrup£catelelumiiîntregi.Exist£speranì£pentrumembrul
neconvertit al bisericii la fel ca çi pentru p£c£tosul care nǦa
rostit niciodat£ numele lui Hristos. Aceeaçi Evanghelie care
este predicat£ lumii trebuie predicat£ bisericii, pentru c£ nu
estedecâtoEvanghelie.Easlujeçtelaconvertireap£c£toçilor
dinlumelafelcaçiap£c£toçilorcesuntmembriiînbiseric£.fi
în acelaçi timp reînnoieçte pe aceia care sunt cu adev£rat în
Hristos.
Versetul 18:
C¿ci, dac¿ zidesc
iar¿Ěi 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 faĞ¿ de
Lege, ca s¿ tr¿iesc
pentru Dumnezeu.


Dup£ ce afirm£ c£ un om care a ales s£ tr£iasc£ prin
credinì£trebuies£tr£iasc£separatdep£catpentruanuface
din Hristos Domnul un slujitor al p£catului, apostolul Pavel îi
învaì£pegalatenic£refacereaaceeaceeiaustricatsepoate
asem£na cu o înc£lcare a Legii. Ceea ce ei au stricat atunci
cândLǦauprimitpeHristosafostcredinìalorc£îndrept£ìirea
se primeète prin Lege. Acum, dup£ ce au primit neprih£nirea
prin credinìa lui Hristos, a cl£di lucrurile vechi la care au
renunìatreprezint£oc£lcareaLegii,cualtecuvinteeiseafl£
întrǦo situaìie nepl£cut£ Creatorului lor. Legea èi m£rturia ne
arat£ c£ îndrept£ìirea vine prin credinì£. A crede altfel èi a
acìiona conform acestei credinìe diferite este o înc£lcare a
Legii.

Recl£direastructuriiîndrept£ìiriiprinfapte,careafost
lep£dat£ pentru îndrept£ìirea prin credinì£ reprezint£ o
înc£lcare a Legii pentru c£ „eu, prin Lege, am murit faì£ de
Lege, ca s£ tr£iesc pentru Dumnezeu.” Mulìi îèi închipuie c£
versetul19esteodovad£afaptuluic£Legeaamuritpironit£
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pecruce.DarPavelnuspunec£Legeaamurit,cic£elamurit
faì£deLege.Noitrebuies£vedemceînseamn£amurifaì£de
Lege.Cummoareomulfaì£deLege?Dac£urm£rimcuatenìie
ultimele versete studiate pân£ acum observ£m c£ apostolul
neamurilor ne spune c£ renunìarea la idea îndrept£ìirii prin
fapte èi acceptarea îndrept£ìirii prin credinì£ m£ face s£ fiu
mort faì£ de Lege, prin Lege. De ce? Moartea omului este
consecinìa c£lc£rii de Lege. Moartea este pedeapsa, dar
aceast£ pedeaps£ a luatǦo Hristos asupra Sa. Crezând acest
lucruèiacceptândmoartea,înviereaèiîndrept£ìireaSa,omul
moarefaì£deLegeodat£cuHristos,însensulc£Legeanumai
arenicioputereasupraSa.Elmoare,dartr£ieèteoviaì£nou£
înHristospentruDumnezeu.Dac£dinnoutr£ieèteînp£catel
cade din nou sub incidenìa Legii. Sub nicio form£ versetul 19
nupoatefifolositpentruademonstrac£Legeanumaitrebuie
p£zit£,pentruc£nuLegeaamurit,ciomulfaì£deea.
Versetul 20:
Am fost r¿stignit
împreun¿ cu Hristos, Ěi
tr¿iesc... dar nu mai
tr¿iesc eu, ci Hristos
tr¿ieĚte în mine. ęi
viaĞa, pe care o
tr¿iesc acum în trup,
o tr¿iesc în credinĞa
în Fiul lui Dumnezeu,
care m-a iubit Ěi S-a
dat pe Sine însuĚi
pentru mine.


Pavel ne prezint£ cazul lui. El a murit împreun£ cu
Hristos,care apurtatpe cruce pedeapsacare trebuias£cad£
asupra lui din cauza p£catelor f£cute, dar pentru c£ Hristos a
înviatèiPaveltr£ieète,darnumaitr£ieèteel,ciHristostr£ieète
înel.Pavelesteacumunomnou,mortfaì£deLegeacarenuîl
maipoatecondamna.
„ftimbinec£omulnostrucelvechiafost
r£stignitîmpreun£cuEl,pentrucatrupulp£catului
s£fiedezbr£catdeputerealui,înaçafelcas£nu
maifimrobiaip£catului;c£cicineamurit,dedrept,
esteizb£vitdep£cat.”
Romani6:6Ǧ7

Moartea Domnului Hristos, care a fost un sacrificiu
pentrufiecaresuflet,nuestedoarmijloculcared£posibilitatea
exercit£riicredinìei dec£tre oameni, ciîn eaesteoferitdarul
credinìei pentru fiecare suflet. Crucea nu este doar
înìelepciunea lui Dumnezeu dezv£luit£ nou£, ea este èi
puterea lui Dumnezeu care acìioneaz£ pentru eliberarea
noastr£ din p£cate. Aceast£ eliberare nu înseamn£ doar
iertareadep£catcièiputereaprimit£deanumaip£c£tui.

Deèi Hristos a murit în locul nostru èi a luat pedeapsa
pecarenoiomeritamèinoitrebuies£murimîmpreun£cuEl.
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Aceast£moarteînseamn£dispariìiaomuluivechi,naètereadin
nou,iarapoioviaì£tr£it£princredinìaînFiulluiDumnezeu.O
astfel de viaì£ nu poate accepta prezenìa p£catului, omul
n£scutdinDumnezeunup£c£tuieète(1Ioan3:9).
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.


Dac£neǦamfipututmântuisingurimoartealuiHristos
nuarfifostnecesar£.Darpentruc£noinuneputemmântuia
fostnecesarcaFiulluiDumnezeus£moar£pentrunoi.

La creaìiune omul a fost creat dup£ chipul èi
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£ moèteni viaìa veènic£. Acest proces de
refacereachipuluidivin,recreereaomului,nupoatefiefectuat
èiduslades£vârèiredecâtprinHristos(Ioan15:5èiColoseni1:
19Ǧ20).











.
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Numeƕiprenume:

TESTUL 2



Nota:

________________________________

1. Ce dovad£ prezint£ Pavel c£ apostolii de la Ierusalim credeau la fel ca èi el în ceea ce
priveètet£iereaîmprejur?


a)apostoliinucredeaucaèiPavel

b)faptulc£deèiceiveniìidelaIacovcredeaudiferitaustatdevorb£cuel

c)faptulc£luiTitnuisǦaceruts£setaieîmprejur

2.Cevreas£spun£PavelînGalateni2:15?


a)c£evreiinusuntp£c£toèi

b)c£naturaiudaic£nuestep£c£toas£

c)c£pân£èipentrueicaresuntevreicredinìaînHristosesteonecesitate

3.Princinevineîndrept£ìirea?





a)prinLege
b)princredinìaluiIsusHristos
c)prinambele

4.Cefaceunomcaredorinds£fieîndrept£ìitprincredinì£continu£s£p£c£tuiasc£?

a)facedinHristosunslujitoralp£catului

b) tr£ieète o viaì£ de sfânt de vreme ce se încrede în Domnul, dar din cauza firii
p£mânteètinupoatebiruiîntotdeaunap£catul

c)selupt£s£numaip£c£tuiasc£,dardac£nupoatenuvedeînaceastaoproblem£

5.Ceînseamn£caprinLeges£fimortfaì£deLege?





a)c£Legeaafostdesfiinìat£
b)c£ammuritîmpreun£cuHristosèiastfelLegeanunemaicondamn£
c)omulnupoatemurifaì£deLege,aicieoexpresiemetaforic£

6.MoarteaDomnuluiHristosaf£cuts£numaifienecesars£ascult£mdeLege?







a)da
b)nu
c)înanumitesituaìii,cadeexempluatuncicândfireaemaiputernic£
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7.CâtdinLegenumaitrebuies£ascult£mdatorit£morìiiDomnuluiHristos?





a)noisuntemdatoris£împlinimtoat£Legea
b)bisericanespuneacestlucru
c)lucrulacestadepindedefireafiec£ruia

8.Ceînseamn£aficrucificatîmpreun£cuHristos?

a)eunlimbajfiguratcarearat£doarc£Hristosamuritpentrumine

b)s£credînjertfaSaisp£èitoare

c)caomulvechis£moar£èis£învieîmpreun£cuHristos.Celcarefaceastfelmoare
faì£dep£catèitr£ieèteoviaì£f£r£p£cat.

9.Cumtrebuietr£it£viaìaunuiomr£stignitcuHristos?

a)lafelcaîntrecutdoarc£acumregret£cândgreèeète

b)princredinìaluiIsusHristosceeaceînseamn£c£seadmitec£p£catulnutrebuie
s£maifiest£pân

c)f£cânduǦèidatoriafaì£debiseric£

10.Faptulc£Hristosamuritnespunec£:




a)Legeaafostdesfiinìat£lacruce
b)vomputeaficutoìiimântuiìi
c)noinuneputeamsalvasinguriindiferentcâtdemultamfidoritaceasta
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